
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 22.03.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/18 Referatsaker   
RS 19/18 Erstatningsoppgjør-skred Sørkjosen 2015  2015/1410 

RS 20/18 Innkalling til møte Nord-Troms Regionråd 30.01.18  2016/220 

RS 21/18 Saksliste og dkumenter til møte Nord-Troms Regionråd 
19.02.18 

 2016/220 

RS 22/18 Innkalling og saksliste til møte Nord-Troms Regionråd 
19.02.18 

 2018/49 

RS 23/18 Ettersending av saker til møte Nord-Troms Regionråd 
19.02.18 

 2016/220 

RS 24/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.02.18  2018/49 

RS 25/18 Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 
20.03.18 

 2016/220 

RS 26/18 Høring, ekspertutvalg. Vurdering av nye fylkeskommunale 
oppgaver 

 2018/219 

RS 27/18 Innvilget midler for 2018-kommunepsykolog  2015/2347 

RS 28/18 Melding om vedtak - Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen 
Lufthavn 

 2018/217 

RS 29/18 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale 
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018 

 2018/111 

RS 30/18 Referat fra møte 14.2.18 med blant annet valg av 
Ungdomsrådet 2018 

 2018/221 

RS 31/18 Referat møte i Ungdomsrådet 21.02.18.  2018/221 

RS 32/18 Søknad om tilskudd til vegbygging - Baskabutvegen i 
Nordreisa kommune. Vegnr. 1942-30/1. 

 2016/833 

RS 33/18 Tildeling tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning  2015/103 

RS 34/18 Tilskuddsbrev vår 2018- Økt lærerinnsats for 1.-10. trinn  2016/449 

RS 35/18 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2017  2016/360 

RS 36/18 Utbetaling av integreringstilskudd år 1-2 for 2016-2017  2016/360 

RS 37/18 Utbetalinger integreringstilskudd år 1-2  2016-17  2016/360 

RS 38/18 Utbetalinger særskilt integreringstilskudd for mindreårige 
flyktninger 

 2016/360 

RS 39/18 Ønsker din kommune å være pilotkommune i Hutkas 
Gielda (kreativ kommune) - prosjektet? / Háliidago du 
gielda leat pilohtagieldan Hutkás Gielda prošeavttas? 

 2018/282 

PS 12/18 Leie før eie prosjekt Nordreisa kommune  2018/293 
 
Ettersendes så snart saken er ferdig saksbehandlet: 
 
PS 13/18    Bioenergianlegg på Storslett -nye eiere og forslag til ny avtale  2015/2577
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PS 11/18 Referatsaker



Statens vegvesen
Dm?)

W; « 9%;q
Nordreisa Kommune (Ål-[Å (.)

Postboks 174 Hf , _  , Mia/x
[ ) llq' l D Lug/w År”

91 56 STORSLETF ()

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Alexander Lindal / 78941741 16/28039—156 23.02.2018

Erstatningsoppgjør etter skredet  i  Sørkjosen

Statens vegvesen viser til erstatningskravet dere sendte oss den 5. juli 201 6 etter skredet i

Sørkjosen den 10. mai 2015. Dere krever erstatning med kr 623.450 for opprydningsutgifter

som ikke er dekket av tildelte skjønnsmidler.

Statens vegvesen har mottatt flere erstatningskrav etter skredet. Vi kan bare utbetale

erstatning dersom det erjuridisk grunnlag for det, og hvert enkelt krav blir derfor vurdert ut

fra gjeldende erstatningsregler. Ettersom kravene vi har mottatt er ulike, vil det variere fra

sak til sak om Statens vegvesen skal gi full erstatning, om vi skal gi erstatning for deler av

kravet, eller om vi må avvise kravet i sin helhet.

l eposten dere sendte oss den 21 . juni 201 7 oppga dere skadeserstatningsloven kap.  4  og

forurensningsloven §§ 7, 47 og 75 som ansvarsgrunnlag. Statens vegvesen har kommet til at

det foreligger ansvar på grunnlag av forurensningsloven § 76, jf. § 74 andre ledd.

Vrakgodset som lå i sjøen er å anse som forsøpling etter § 28, og kommunen kan som

forurensningsmyndighet etter § 37 kreve erstatning for kostnader til iverksatte tiltak. Trolig

er det grunnlag for erstatning også etter lovens § 55, jf. § 57 bokstav b, jf. § 53 tredje ledd.

Når det kommer til utmålingsspørsmålet er vurderingen vår at dere har krav på erstatning

for hele kravbeløpet på 623.450 kr. Dere har dokumentert utgiftene og begrenset det

økonomiske tapet ved å søke om skjønnsmidler.

Statens vegvesen kommer derfor til å utbetale erstatning med 623.450 kr til deres

kontonummer 4740.05.03954. Beløpet vil trolig være på kontoen deres innen to uker fra

datoen på dette brevet.

Postadresse Telefon: 22 O7 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen

Region nord firmapost—nord@vegvesen.no 9800 VADSØ Regnskap

Postboks 1403 Postboks 702

8002 BODØ Org.nr: 97l032081 9815 Vadsø
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Dersom dere har innsigelser eller merknader til vurderingen vår av kravet deres, kan dere

sende oss dette skriftlig eller på epost. Har dere spørsmål kan dere også kontakte

undertegnede på telefon. Avslutningsvis vil vi beklage den lange saksbehandlingstiden.

Juridiske saker og anskaffelser

Med hilsen

Alexander Lindal

rådgiver

Dokumenter er godkjent e/e/dron/s/r og har derfor /ngen håndskrevne s/gnaturer.
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 07.03.2018 15.23.50
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr;
Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli;
Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen; Lise Jakobsen

Emne: Innkalling til møte Nord-Troms Regionråd 30.01.18 
Vedlegg: Innkalling med saksliste 20.03.18.docx
Hei!
Det vises til vedlagte innkalling til møte i regionrådet 20. mars. Møtet avholdes i forkant av kommunalpolitisk
toppmøte i Oslo.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                              Dato: 7.3.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Tirsdag 20. mars 2017 kl 0830-0930    
  
Sted: Hotell Oslo (samme sted som kommunalpolitisk toppmøte) 
 
 
Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 4-2018 
STED: Oslo 
TIDSPUNKT: 20. mars 2018 

 
REFERATSAKER: 
Fra Kvæfjord formannskap: uttalelser til 3 saker som vedrører mulige endringer i 
inntektsgrunnlaget for kommunene (kommunal eiendomsskatt, revidert 
distriktsindeks, øremerkede tilskudd) 

 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 24/18 Godkjenning av referat fra møte 19.02.18 
Sak 25/18 Forslag til utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene om 

Nord-Troms Regionråd 
Sak 26/18 Regnskap og årsberetning 2017 
Sak 27/18 Årsrapport 2017 

 
 
 
Orienterings- og oppfølgingssaker: 

 Arbeid med innspill til Oppgavemelding – oppfølging fra sist møte 
 Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet 
 Status – prosjekt Lyngshesten 
 Orientering fra work-shop Nord-Troms Studiesenter og Universitetet – 

videre arbeid 
 
 

 
 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 12.02.2018 14.54.21
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde
Johnsen; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Hanne Braathen; Ida
Wigdel

Emne: Saksliste og dkumenter til møte Nord-Troms Regionråd 19.02.18 
Vedlegg: Saksliste og saksdokumenter regionrådsmøte 19.02.18.docx;Protokoll fra møte NTRR
30.01.18.docx;Forstudie lyngshest regionrådene 2018.pdf;saksutredning møte 19.02.18.doc
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til felles møte regionrådet og rådmannsutvalget mandag 19.
februar kl 1000 i Skibotn.
 
Vel møtt!
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og rådmenn som innkalling  
Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 12.2.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til innkalling av 7.2.18 til møte; 
 
Tid: Mandag 19. februar 2018 kl 1000-1600    
 (fellesmøte med rådmannsutvalget og parallelle møter samme dag) 
 
Sted: Kafè Ruija, Skibotn 
 
 
Enkelte saker anført i saksutredning ettersendes fredag 16. februar. 
 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 

 
Saksliste møte regionrådet (1000-1300) 
REFERATSAKER:  
Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny 
distriktsindeks 

(ettersendes) 

 
VEDTAKSSAKER: Saksutredning  

 
saksutredning 

møte 19.02.18.doc

Sak 14/18 Godkjenning av referat fra møte 
30.01.18 

 
Protokoll fra møte 
NTRR 30.01.18.docx

Sak 15/18 Utvidet samarbeidsavtale mellom 
kommunene i Nord-Troms 

 

Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og 
Nord-Troms Regionråd 

(ettersendes) 

Sak 17/18 Lyngshesten i Nord-Troms og 
Tromsøregionen: 
-identitetsbærer og berikelse  

Forstudie lyngshest 
regionrådene 2018.pdf

Sak 18/18 Uttalelse vedrørende forslag om 
endringer i Energiloven § 4-7 om krav 
om funksjonelt skille 

 

 
Orienterings- og diskusjonssaker: 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 Møte med NrK Troms – tidspunkt? 
 Diskutere tema for møter våren 2018; 

- 19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte 
Kulturminister? 

- 24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt) 
- 7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton) 
- 8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og 

infrastrukturprosjekt) 
- 29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM) 
- 19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019, 

saksordførerordningen 
 
Oppfølgingssaker: 

 Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms 
 Besøk av Stortingets Transportkomitè i september – program/opplegg 
 Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms 

 
 
 
 
Saker til fellesmøte regionråd og rådmannsutvalg (1300-1600) 
 
VEDTAKSSAKER:   
Sak 19/18 Innspill til Oppgavemeldingen fra 

Ekspertutvalget (Regionreformen) 
(ettersendes) 

Sak 20/18 Høring leveringspliktige 
posttjenester 

https://www.regjeringen.no/
no/aktuelt/horing-om-
endringer-for-
omdelingsfrekvens-av-
post/id2584313/ 

Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller (ettersendes) 
Sak 22/18 Sluttrapport boligprosjektet i Nord-

Troms 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Orienterings- og diskusjonssaker: 
 Orientering fra rådmannsutvalget: oversikt ressursbruk kirke og 

menighetsarbeid i kommunene - (ettersendes) 
 Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen (ikke endelig 

avklart) 
 Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 

1530) 
 
 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. januar 2018 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall:  Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

 
Ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Vest-Finnmark Regionråd: Oppfølging av seminaret «utfordringer og 
muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 
regionene», 12.01.18 

 Referat fra møte «lokal vannscooterforskrift i Nord-Troms», 10.01.18 
 Svar fra Fylkesstyret i KS Troms, melding om vedtak vedr ny kontorstruktur 

NAV, 09.01.18 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 05/18  Godkjenning av referat fra møte 4.-5.1.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
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Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 4. og 5. januar 
2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 06/18  Uttalelse vedrørende forslag til ny distriktsindeks til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Saksdokumenter:  

 Høringsbrev og utkast til rapport om ny distriktsindeks fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet   

Saksbehandler: Rådmannsutvalget 
 
Saksopplysninger: 
Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. 
Distriktsindeksen er satt sammen av to typer indikatorer som måler kommunenes 
distriktsutfordringer. Disse er knyttet til 

 geografiske ulemper, dvs. kommuner som er usentrale (har lite befolknings- 
og markedsgrunnlag og lang reiseavstand) 

 samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene 
 
Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. 
Indeksen beregnes slik at kommunene i indeksen vil få en (teoretisk) verdi mellom 0 
og 100. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene, 
mens kommuner med høye har de minste distriktsutfordringene. Distriktsindeksen 
er dermed et verktøy for å peke ut distriktskommuner og for å vurdere forskjellen i 
distriktsutfordringer mellom kommuner. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN HAR VÆRT UENDRET SIDEN 2002 
Distriktsindeksen har i stor grad vært uendret siden 2002. Behovet for å revidere DI 
er knyttet til fire forhold: 

 Arbeidet med å revidere virkeområdene for regionalstøtte starter om ikke 
altfor lenge. DI er et viktig verktøy i dette arbeidet.  

 Bruken av DI til å fordele regionalpolitiske tilskudd har økt. Dette stiller 
sterkere krav til en gjennomtenkt og kvalitetssikret DI.  

 Målene for regional- og distriktspolitikken har blitt endret. Det tilsier også at 
innholdet i DI må vurderes nærmere.  
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 SSB har endret sin sentralitetsindeks, som er en sentral bestanddel i både den 
gamle og den nye distriktsindeksen. 

 
DISTRIKTSINDEKSEN LEGGER VEKT PÅ GEOGRAFISKE ULEMPER 
Departementet har i arbeidet lagt vekt på at distriktsindeksen først og fremst bør ha 
som mål å peke ut distriktskommuner basert på geografiske ulemper. De 
geografiske ulempene er knyttet til liten størrelse (på lokale og regionale arbeids- 
og tjenestemarkeder) og lang avstand (til større og mer spesialiserte markeder). 
Disse ulempene fanges i stor grad opp i begrepet sentralitet. SSB har utviklet en ny 
sentralitetsindeks. Den nye sentralitetsindikatoren måler nå både tilgjengelighet til 
arbeidsplasser og tjenester fra der folk bor, innen det som oppfattes som grensen 
for daglige arbeids- og tjenestereiser. I tillegg er avstanden til arbeid og tjenester 
innarbeidet ved at arbeidsplasser og tjenester som ligger nærme bostedet, betyr 
mer enn de som ligger lenger unna. Departementet mener at den nye 
sentralitetsindeksen er betydelig forbedret fra tidligere inndelinger etter sentralitet. 
Den gir en bedre beskrivelse av størrelsen på de arbeids- og tjenestemarkedene 
kommunene inngår i, og ikke minst tilgangen på disse. Den gir dessuten en 
kontinuerlig rangering av kommunene etter sentralitet. Departementet mener derfor 
SSBs sentralitetsindeks bør veie tungt. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN BØR I TILLEGG FANGE OPP SAMFUNNSMESSIGE UTFORDRINGER SOM FØLGER AV 
GEOGRAFIULEMPENE 
Rangering av kommuner i en distriktsindeks kunne i utgangspunktet kun inneholdt 
indikatorer som fanger opp størrelses- og avstandsulemper. Det er slike ulemper 
distriktspolitikken er ment å kompensere for. Det er samtidig å forvente at disse 
ulempene gir seg utslag i svak utvikling på forskjellige samfunnsområder. Ved å 
inkludere indikatorer som viser utviklingen på samfunnsområder som henger 
sammen med geografiulempene, sikrer vi at kommunene rangeres innbyrdes etter 
hvem som har størst distriktsutfordringer. Det er da viktig at indikatorene man tar 
inn, fanger samfunnsutfordringer som er spesifikke distriktsutfordringer. Det vil si 
at indikatoren samvarierer med sentralitet. Videre må indikatoren være egnet til å 
skille mellom distriktskommuner basert på geografiske ulemper, og 
samfunnsutfordringen må være forankret i regional- og distriktspolitiske mål.  På 
dette grunnlaget har departementet valgt å ta med to indikatorer for 
samfunnsutfordringer som følger av det å være distrikt:  
 
DISTRIKTSINDEKSENS SAMMENSETNING OG VEKTING 
Departementet mener ut fra formålet med distriktsindeksen at vektingen mellom 
indikatorene bør bli som følger:  
Emnegruppe Indikator Vekting av 

indikator 
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Geografi Sentralitet SSB, ny 60 

Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst 
siste ti år 

20 

Demografi Befolkningsutvikling 
siste ti år 

20 

Alle emnegrupper Alle indikatorer 100 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Sekretariatsleder ber om forlengelse av fristen for innspill til KMD til 15. februar 
2018. Regionrådet ber rådmannsutvalget utarbeide forslag til felles innspill fra 
regionen (også sjekke ut innspill fra KS og andre regionråd i Troms). Forslag til 
innspill behandles pr epost i Regionrådet før det sendes KMD.  
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 07/18 Høringsuttalelse: Handlingsplan for Fylkesveg Troms 2018-2021 
Saksdokumenter:   

 Sak 35/17 Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 
 Handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021 - høringsdokument  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Troms fylkeskommune viser i høringsbrevet til vedtatt regional transportplan for 
Troms 2018-21 og berammet handlingsplan for fylkesveg for perioden 2018-21.  
 
Høringsdokumentet er utarbeidet fra Samferdsels- og miljøetaten og er sendt 
kommunene i Troms til uttalelse. Høringsforslaget er derfor administrasjonens 
forslag for prioriteringer i perioden 2018-2021.  
 
Fylkestinget har gjennom vedtatt Regional Transportplan for Troms (2018-2029) 
vedtatt strategier som prioriterer drift og vedlikehold av vegnettet foran 
investeringer og store prosjekter. Forslag til handlingsplan er utarbeidet med 
bakgrunn i Fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2018-2021.  
 
Det anbefales at det ikke blir igangsatt nye store fylkesvegprosjekter som medfører 
låneopptak i planperioden. De ressurser som er tilgjengelige i perioden prioriteres 
til arbeidet med sikkerhetsoppgradering av tunneler og bruer, samt tiltak på 
eksisterende vegnett for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegen. 
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Investeringstiltakene som anbefales må finansieres innenfor rammen av 
tilgjengelige fornyingsmidler.  
 
Høringsfrist er 2. februar 2018.  
 
Handlingsplanen skal til behandling hos Fylkesrådet 20. februar 2018 etter 
innstilling fra Fylkesråden (etter høringsfristen). Fylkestinget vil behandle endelig 
forslag til handlingsplan mellom 13.—15. mars 2018. 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd har gitt innspill gjennom hele prosessen med Regional 
Transportplan 2018-2029. Først i felles møte med fylkesråden for samferdsel, 
administrasjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen i møte vedrørende 
planprogrammet mars 2017. Deretter avga regionrådet en enstemmig uttalelse til 
Regional Transportplan for 2018-2029 i møte 4. september. 
 
Samferdselsråden inviterte kommuner og regionråd til høringsmøte i forbindelse 
med handlingsplan for fylkesveger i Troms 18. januar 2018. De fleste av 
kommunene fra Nord-Troms deltok i møte med innspill. 
 
Saksbehandler oppfatter at det er nødvendig å sende en skriftlig høringsuttalelse fra 
regionrådet til handlingsprogrammet innen fristen 2. februar. Uttalelsen bør bygge 
på tidligere innspill i planprosessen. Regionrådet bør også diskutere tilstedeværelse 
under behandlingen i fylkestinget i mars 2018. 
 
Forslag til høringsuttalelse til handlingsplan for fylkesveger: 
Nord-Troms Regionråd vil støtte fylkeskommunen i at det er behov for en betydelig 
økt satsing på samferdsel. Dette innebærer at det må på plass et nasjonalt program 
for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene og at skredsikring i fylket 
prioriteres.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter også fylkeskommunens valg av strategi med å 
prioritere vedlikehold av dagens vegnett framfor investering i nye større prosjekt, og 
at veier som inngår i «kyst til markedsstrategien» prioriteres. 
 
Samtidig mener Nord-Troms Regionråd at realisering av Ullsfjordforbindelsen (UFB) 
med hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil bli en viktig næringsmessig 
transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. Dette vil være et viktig bidrag 
for regionforstørring og medføre en betydelig avstandsinnkorting mellom Tromsø 
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og Alta. Det vises for øvrig til eget innspill vedrørende UFB fra Nord-Troms og 
Tromsø-områdets regionråd. 
 
Kravene i ny tunellforskrift for fylkesveger skal gjøres gjeldende fra 2025. Det må 
være innlysende at Storting og Regjering bidrar til at dette kan innfris gjennom økte 
bevilgninger øremerket til oppgradering av tunellene. 
 
Deler av fylkesvegnettet i Nord-Troms har hatt ekstra stor belastning i forbindelse 
med Statnetts utbygging av 420 kV-linja. Dette bør også legges til grunn i 
vurdering/prioritering av fylkesvegene.  
 
I tillegg vil regionrådet peke på FV 866 – som går gjennom Skjervøy og Nordreisa, at 
man ser hele strekningen i sammenheng. Dette er en viktig vei i kyst-
markedsstrategien med behov for vedlikehold, rassikring, trafikksikkerhetstiltak 
(særlig i de berørte bygdene i Nordreisa), i tillegg til den største flaskehalsen – 
Maursundtunnelen. 
 
Nord-Troms Regionråd mener at drift av veilys bør tilligge veieier. 
 
RASSIKRING 
Nord-Troms er en rasutsatt region og er helt avhengig av god regularitet. Det være 
seg snøskred, marin leire og store fjellskred. Dette gjør det ekstra utfordrende for 
næringslivet. Nord-Troms Regionråd mener det er viktig at Troms fylkesting 
prioriterer og setter fokus på rassikring.  
 
Nord-Troms Regionråd forventer at rassikring av FV 347 Singla og skredoverbygg 
Pollfjelltunnelen prioriteres i planperioden slik det framgår av høringsdokumentet.  
 
I tillegg ber Nord-Troms Regionråd fylkeskommunen vurdere tiltak på FV 360 
(Mettevollia) i forbindelse med arbeidet som skal gjøres på stamveinettet i samme 
område (E6 Kvænangsfjellet). 
 
HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionrådet ber fylkeskommunen prioritere følgende når det gjelder 
hurtigbåt og ferger: 

 Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 
 Pendlingsmuligheter for skole-elever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 
 Større ferge Storstein-Lauksundskaret med utbedring av fergeleie Storstein 

(som i høringsdokumentet) 
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FLY 
Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet 
og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen. Dersom 
regularitet og rutetilbud forbedres vil antall reisende øke. 
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 
Prioritere det store vedlikeholdsetterslepet av FV 868 Oteren-Lyngseidet. 
 
Vedtak: forslag til høringsuttalelse med tilleggspunkt fremmet i møtet ble 

enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 08/18  Innspill til «Oppgavemeldingen» fra Ekspertutvalget Regionreformen 
Saksdokumenter:  

 Innspill oppgaver fra Troms fylkeskommune (behandlet av fylkesrådet 
24.8.17) 

 Notat fra møte med fylkesråden i Troms og regionrådet 4. januar 18 
 Oppfølging av seminaret «utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved 

en ansvarsoverføring til de nye regionene» 9.1.18 i Oslo 
 
Saksopplysninger:  

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke 
fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv.  

Oppdraget; 
1. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder 

med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommune utover det som er 
avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017). 

2. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgavefordelingen slik 
disse er gitt i NOU 2000: 22. 

3. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv. 

4. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete forslagene. 

5. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets 
forslag. 
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6. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd utsetter saken til neste møte 19. februar 2018. 
 
Forslag til tillegg fremmet i møte: 
Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen oppnevnes som saksordførere i saken. Aktuelle  
tema er kvenkultur, grensetjenesten, kyst- og fiskerirelaterte oppgaver,  
naturforvaltning og studiesenteret. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 09/18   Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 
Saksbehandler: Svein Leiros/Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd ønsker å fortsette den gode jobben som gjøres for barn- og 
unge i vår region. I den forbindelse ønsker vi å opprette to lag, ett kvinnelag og ett 
herrelag på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms. Tanken er å tilby tre gutter 
og tre jenter i alderen 16-19 år fra hver kommune en plass på «Team Nord-Troms» 
og delta på årets Norway Cup.  
 
Ordførere/rådmenn i vår region vil fungere som trenere, oppmenn og 
materialforvaltere og vil selvfølgelig følge med ungdommene til Oslo. 
Vi har avklart dette med Norway cup som ser veldig positivt på dette initiativet, og 
det praktiske er avklart med Norges fotballforbund. Selve utvelgelsen av spillere vil 
gjøres ved at den enkelte klubb melder på/nominerer deltakere. Det forutsettes at 
deltakerne er aktive og dekt av spillerlisens i egen klubb. 
 
Kostnadsoverslag: 
36 Flybilletter spillere tur/retur 1400 pr. billett    50.400.- 
  8 Flybilletter 

Ordførere/rådmenn 
1400 pr. billett   11.200.- 

  2 Påmeldingsavgift H-kort 2.000 pr lag     4.000,- 
18 H-kort flermannsrom  4.700 pr pers  169.200.- 
  8 H-kort enkeltrom  6.700 pr pers    53.600.- 
36 Draktsett m/tilbehør 600.- pr pers    18.000.- 
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44 Overtrekksdrakter «Team 
Nord-Troms» 

900.- pr pers    35.200.- 

36 Kost 5 døgn (middag) 300    90.000.- 
 Kostnadsramme   326.800.- 

 
*) det er tatt utgangpunkt i priser fra Norway Cup H-kort, deltakeravgift, 3-4 mannsrom og enkeltrom. 
Innhold H-Kort:  

 Hotell, syv netter, lørdag til lørdag (evt. fredag – fredag eller søndag – søndag) 
 Mat: Frokost på hotellet 
 Mat: Lunsj og middag i Ekeberg Idrettshall (kun middag lørdag 28 juli) 
 Lagfoto med diplom til hver spiller 
 Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos grenser hele uken 
 Fri adgang til kommunale utebasseng: Frognerbadet og Tøyenbadet 
 Gratis adgang til de fleste museer i Oslo 
 Gratis adgang til Fun Park 
 Gratis minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall 
 Adgang til alle sponsoraktiviteter på Ekebergsletta 
 2 gratis kinoforestillinger på Symra Kino – begrenset plasser 

 
Påmeldingsfrist: 15. april 2018. 
 
Vurdering: 
Ett slikt tiltak vil kunne gi positiv oppmerksomhet både i og utenfor regionen, og vi 
tror det også vil skape nasjonal interesse. For å få en slik oppmerksomhet blir det 
viktig å ha et eget opplegg for informasjon/sosiale medier både i forkant, underveis 
og i etterkant. Andre positive virkninger kan være bedre rekruttering til idretten 
lokalt, kanskje kan det være mulig å etablere ett felles juniorlag for jenter og for 
gutter på tvers av kommunegrensene som kan spille i serien i etterkant. 
 
Knyttes til målsettinger i RUST om identitetsskaping og økt bolyst, stolthet over 
egen region + knytte bånd mellom ungdom og ledere/ordførere.  
 
Ankepunktet ved tiltaket er at det er forholdsvis kostbart i forhold til hvor mange 
ungdommer som får anledning til å delta. I tillegg er det uklart om dette er tenkt 
som en fast ordning (da vil flere få muligheten til å delta) eller om dette er ett 
engangstiltak. 
 
Saken legges fram for regionrådet uten innstilling fra administrasjonen. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
1. Regionrådet opplever at det er få tilbud til ungdom i denne aldersgruppen 

i kommunene/regionen. Dette er noe av bakgrunnen for initiativet. 
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2. Regionrådet ønsker å presentere saken for RUST i møte i Olderdalen 9. 
februar. Rådsordfører legger fram saken for RUST i møtet.  

3. Ordførere sjekker ut ideen med eget idrettslag (gratis for deltakere, 
egeninnsats blir å delta på samlinger i forkant. Hver klubb 
nominerer/plukker ut deltakere). 

4. Saksordførere: Dan-Håvard Johnsen og Svein O. Leiros. 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 10/18  Saksordførerlisten - revisjon 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har hatt en ordning med saksordførere helt siden 
etableringen av regionrådet i 1997. Retningslinjene for saksordførerne ble revidert i 
2014. Vedtatte retningslinjer; 
 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, eller for 
viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og ajourføres 

annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, komiteer, grupper 
osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde hovedstyret 

orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med saksordfører. 
 

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 
 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt og 

politisk nivå; 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 

regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 
 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller hvor nye 

opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 

omgivelser/rammebetingelser. 
 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 

 
5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, med vanlige 

rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem av et slikt utvalg, men 
det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i styrer, råd 

og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 
 

7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 
saksordførere. 
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8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om arbeidet/status i 

den enkelte sak. 
 

9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 
28.01.14 

 
På konstituerende møte i regionrådet november 2015 ble følgende saksordførerliste 
fastsatt; 
 
OVERSIKT ARBEIDSOMRÅDER - SAKSORDFØRER: 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Styret 
Fylkesplan for Troms Styret 
Tiltakssonen Styret  
Nord-Troms Strategier (styringsdok) Styret 
Interreg/Tornedalsrådet Øyvind Evanger 
Næring Dan-Håvard Johnsen 
Regionale helsetilbud Eirik Losnegaard Mevik 
Samferdsel Dan-Håvard Johnsen (fylkesveger) og 

Eirik Losnegaard Mevik (NTP) 
Utdanning Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger 
Kultur Svein O. Leiros 
  
Nord-Troms Studiesenter Øyvind Evanger 
Ungdomssatsing – RUST Eirik Losnegaard Mevik 
PROSJEKT:  
Kompetanseløft i Nord-Troms Øyvind Evanger 
Boligutvikling Knut Jentoft 
Entreprenørskapssatsing – grunnskole 
og unge gründere 

Eirik Losnegaard Mevik og Dan-Håvard 
Johnsen 

REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe Newtonrom Knut Jentoft 
Styringsgruppe vekslingsmodellen Svein O. Leiros 

 
Vurdering: 
I den nye organisasjonsmodellen for regionrådet er det behov for å revidere dagens 
retningslinjer slik at disse harmonerer med den nye selskapsavtalen (forslag 
utarbeidet, men ikke behandlet i kommunestyrene). Saksbehandler forslår at 
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retningslinjene revideres i løpet av første halvår 2018, slik at disse henger sammen 
med øvrige styringsdokumenter i regionrådet. 
 
Den eksisterende saksordførerlista bør gjennomgås i møtet, for å vurdere eventuelle 
endringer/bytte av saksfelt, og oppføring av nye saksområder. I tillegg bør 
prosjektporteføljen utvides med; 

 Mastergradsstipendordning (Øyvind Evanger) 
 Forskningsnode (Øyvind Evanger) 
 Strategi for infrastruktur Nord-Troms (Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen) 
 
Oppgavemeldingen/regionreformen: 

 Må settes som eget område 

Prosjekt: «Juniorlag Nord-Troms»:  
 Dan-Håvard Johnsen og Svein O. Leiros 

Forslag til vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd reviderer retningslinjene for saksordførere innen 

30.06.18. 
2. Fordeling av saksordførerområder revideres samtidig som retningslinjene.  

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 11/18  Innspill til KVU Tromsø-området 
Saksdokumenter:  

 Utfordringsnotat fra Statens vegvesen – KVU innfarter til Tromsø 
 forslag til innspill fra Nordreisa kommune 

  
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i 
oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-
regionen.  
 
Departementet har i første omgang bedt om at utarbeides et utfordringsnotat som 
blant annet redegjør for dagens transportsystem og utfordringer, geografisk og 
tematisk avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og 
organisering av utredningsarbeidet.  
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Tromsø-regionen er ikke et entydig definert begrep. Utredningsområdet er satt til å 
ha en tilstrekkelig størrelse til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest 
Tromsø med tilhørende innfartsårer. Dette innebærer at KVU bør omfatte området 
Senja – Setermoen – Storslett – Ringvassøy, som er vist med en ring på kartet 
nedenfor.   
 

 
Oversiktskart 
 
En slik avgrensing medfører at de 5 sørligste Nord-Troms kommunene inngår i 
utredningen. 
 
Utfordringsnotatet ble presentert i et eget møte 8. januar 2018 i Tromsø, hvor alle 
16 berørte kommuner var invitert til å komme med innspill.  
 
Statens vegvesen har i tillegg åpnet for muligheten til å komme med innspill i 
etterkant av møtet, med frist starten av februar. Siden de fleste kommunene i vår 
region er definert inn i utredningsarbeidet er det naturlig å komme med innspill fra 
regionrådet til arbeidet. 
 

Forslag fra Nordreisa kommune: 
Det er et svært viktig og etterspurt arbeid som nå starter. Og det er derfor meget 
viktig at utgangspunktet er det aller beste. 
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I forhold til geografisk avgrensing er det kanskje vanskelig å se for seg at 
Nordreisa/Skjervøy er i samme bo og arbeidsmarkedsregion som Tromsø. Ser en 
derimot for ser for seg at Ullsfjordforbindelsen kommer, og en fergefri eller 
hurtigfrekventerende kryssing av Lyngenfjorden en gang blir realisert er det ikke 
helt utenkelig. Utfordringsnotatet viser jo at det allerede i dag er minst like stor 
pendling fra Skjervøy/Nordreisa som fra andre kommuner som ligger geografisk 
betydelig nærmere Tromsø. 
 
Det vil likevel være av stor betydning i forhold til de andre nevnte temaer i 
utfordringsnotatet som næringsvirksomhet og godstransport at 
samferdselskorridoren til Tromsø fra regionsenteret i Nord-Troms er av god 
standard. Vi opplever at reiseliv vil kunne få en enorm betydning i vår region, og der 
Tromsø vil være «hub» for disse menneskene.  
 
Utfordringsnotatet klargjør også at en skal se på betydningen av transport i 
korridoren Narvik – Tromsø – Alta. I lys av den nå vedtatte sammenslåingen av 
Troms og Finnmark er også dette av meget stor betydning, og der veien nordøstover 
vil bli en svært viktig strekning. 
 
Nord-Troms Regionråd mener derfor at Lyngen/Ullsfjord ruta må forlenges og 
strekkes helt til Langslett. Strekningen Olderdalen - Langslett ligger i dag inne i 
NTP. På denne strekningen er det mange utfordringer med smal vegbane, kurvatur, 
gamle bruer, bebyggelse helt inntil vegen og dermed nedsatt hastighet i flere mil. 
En omlegging og oppgradering av denne strekningen vil kunne gi store innsparinger 
i kjøretid. Denne vegstrekningen er også svært viktig for næringstransporten både 
inn og ut av Nord-Troms, der bare havbruksaktørene på Skjervøy i dag står for over 
halvparten av sjømateksporten fra vårt fylke. 
 
Strekningen Langslett – Olderdalen er som nevnt inne i vedtatte NTP i siste periode. 
Da planlegging av denne strekningen kan være nært forestående er det viktig at en 
ikke forsinker denne, men samtidig ivaretar helheten inn i arbeidet med denne 
KVU’en. 
 
Men vi kan heller ikke unngå å vektlegge ruta Tromsø - Kilpisjärvi som er korridor 
for stor godstransport ut og inn av regionen. På denne strekninga er parsellen 
Storfjord grense - Hellarberget blitt en flaskehals. Strekningen er ulykkes-utsatt og 
representerer stor risiko for trafikksikkerheten, spesielt gjennom Oteren. 
Skoleelever kommer seg ikke av bussen og må kjøres med taxi. Nå er det faktisk 38 
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år siden SVV begynte planlegginga av denne parsellen som har gått ut og inn av 
NTP. Denne strekninga bør derfor vurderes særskilt i KVU’en. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslag til uttalelse fra Nordreisa kommune. 
 
Forslag til tillegg fremmet i møte vedtak: 
I tillegg skrives transportkorridoren Tromsø-Kilpis inn i uttalelsen. Nord-Troms 
Regionråd vil også vurdere å støtte uttalelsen fra Karlsøy kommune (denne er ikke 
ferdigstilt p.t.) 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 12/18  Høringsinnspill handlingsplan for fylkesveg - Ullsfjordforbindelsen 
 
Forslag til felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets Regionråd: 
De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av 
fylket, at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne 
vegforbindelsen. 
 
Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at 
kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med 
hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.  
 
Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: havbruk, turisme og 
petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og 
næringsutvikling i hele regionen, er økende. 
 
Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø 
hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For 
Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra 
Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere 
sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt 
sentrale element i en slik strategi. 
 
Regionrådene henviser til Fylkestingets vedtak i desember 2017 i forbindelse med 
behandling av Regional Transportplan: Man tar der til orde for at det nevnte KVU-
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arbeidet ikke må forsinke realiseringen av UFB. I samme vedtak tar Fylkestinget til 
orde for at UFB, «ny trasé over Breivikeidet» og rassikring av Holmbuktura må ses i 
sammenheng og koordineres. De to regionrådene slutter seg til dette vedtaket og 
ber Troms fylkeskommune følge det opp. 
 
Den fremlagte handlingsplanen legger stor vekt på hensyn til Troms 
Fylkeskommunes lånerammer og fremtidige kapitalkostnader. Regionrådene vil i 
den anledning henvise til at UFB har flere finansieringskilder og et stort potensial for 
bompengeinntekter. Forbindelsen er etter all sannsynlighet i stand til å betale sine 
kapitalkostnader selv. 
 
De to regionrådene finner den fremlagte handlingsplan (ingen investeringer i nye 
veilenker) lite ambisiøs. Sett i forhold til Fylkets muligheter for næringsutvikling i 
nye vekstnæringer kan en slik defensiv veistrategi bidra til tap av bosetting og 
arbeidsplasser i vår region. 
 
Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB 
med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. 
Fylkestingets vedtak i desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet 
vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges 
opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse og oversender denne til 
Troms fylkeskommune. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 13/18  Innspill til Statens vegvesen i anledning besøk fra Stortingets 

Transportkomitè 
Saksdokumenter:  

 henvendelse fra Statens vegvesen – planlegging av fylkesreise i Troms og 
Finnmark for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitè september 
2018 

  
Saksopplysninger: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité planlegger fylkesreise i Troms og 
Finnmark 2018. Statens vegvesen har fått i oppdrag å bistå med den praktiske 
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planleggingen. Statens vegvesen tar sikte på å legge opp ei reiserute som samsvarer 
med komitéens ønsker.  
 
Aktuelle temaer er E6-prosjekter, kyst-, havn- og farledstemaer, Hurtigruten og 
luftfart. Tidspunkt for reisen i Troms og Finnmark er satt til uke 36 (3.-7.9.18) – tre 
hele dager. 
 
Statens vegvesen har bedt Nord-Troms Regionråd oppnevne kontaktpersoner for 
besøket. SVV ber også om synspunkter og innspill innenfor de temaene komiteen 
har ønsket. Frist for tilbakemelding settes til 10. februar 2018. 
 
Vurdering: 
Infrastruktur er ett viktig samarbeidsområde for Nord-Regionråd, hvor vi kan få 
større gjennomslagskraft ved å stå sammen og fronte regionen utad overfor 
regionale og nasjonale myndigheter. Det å få Transportkomiteen på besøk til 
regionen vil være en god anledning til å presentere samferdselsutfordringer i Nord-
Troms. Samtidig er det en anledning for å bli kjent med komiteens medlemmer og 
bygge nettverk. 
 
Møte med Transportkomiteen bør settes høgt på dagsorden i regionrådets arbeid. 
Gjennom prosjektet utvikling av en «felles strategi for infrastruktur for Nord-
Troms», vil vi kunne ha et godt datagrunnlag i forkant som kan benyttes i 
forberedelsene til møtet med komiteen. Regionrådet bør også vurdere om det er 
aktuelt å invitere med næringsaktører fra regionen til møte med komiteen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende kontaktpersoner for besøket av 
Transportkomiteen: rådsordfører Svein O. Leiros og daglig leder Berit 
Fjellberg 

2. Innspill til tema/fokusområder for besøket: innspill til aktuelle tema i møtet: 
Luftfart, E6-prosjekter (Kvænangsfjellet). Daglig leder tar kontakte SVV ved 
Edel Austlid for å sjekke ut og drøfte hvordan vi skal legge opp besøket. Om 
det er aktuelt med møte i Alta kan vi koble dette til et regionrådsmøte.  

3. Vurder muligheten til kombinere dette med et møte med Vest-Finnmark 
Regionråd, ref møte på hurtigruta hvor det var enighet om å få til møter med 
Vest-Finnmark og Tromsø-områdets regionråd høsten 2018. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Status pågående arbeid; 
 
Oppstart prosjekt strategisk infrastruktur Nord-Troms 

 Mål og forventninger – avklares i oppstartsmøte styringsgruppa 22.02.18 
 Organisering – sammensetning av styringsgruppa, kjøp av tjenester 

(sammensetning av styringsgruppe på 5 personer er på plass) 
 Finansiering 

Forskningsnode Nord-Troms 
 Evaluering gjennomført med UiT og Troms fylkeskommune, Halti- miljøet 
 Resultater – ulike modeller for forskningsseminarer, phd-stilling 
 Ønske om å få til en fast ordning/organisering 
 Må jobbes mot UiT 

Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms 20. februar 
 Nord-Troms 4 -ordførerstand 
 Synliggjøre – aktiviteter – rekrutteringsarena 
 RUST og studiesenter på stand 

Fra Visit Lyngenfjord – oppstart «Reiselivsstrategi Nord-Troms» 
 Ønske om å lage egen strategi for satsinga i regionen (viktig å skille mellom 

planbegrepet og strategi) 
 Avklare forventinger og roller blir viktig –  
 Involvere politisk nivå – formannskapene 
 Presentere saken i regionrådet 19. februar 2018 

Møte med NrK Troms 
 Svein har fulgt opp saken – ønsker å møte ledelsen i NrK 
 Kan forsøke å få til møte i tilknytning til fylkestingssamlingen i mars/eller 

senere i tilknytning til møter/konferanser i Tromsø 

Generalforsamling i KLP 
 Gi fullmakt til rådmann i Nordreisa som skal delta (Øyvind Evanger følger opp 

saken vedr formalia rundt fullmakt) 

 

31



 

19 

OPPFØLGINGSSAKER: 
Notat fra møte Sametinget 

 Formell invitasjon til næringsutvalget om å komme på besøk til Nord-Troms i 
2018 

 Møtet var enige om å sende en skriftlig invitasjon til utvalget 

Notat fra møte Hurtigruta 
 Grunnlag for samarbeidsavtale – behandles i k-styrer sammen med 

selskapsavtalen 

Møte med Tromsbenken i Oslo, 21. mars – opplegg, aktuelt med andre møter? 
 Svein reiser ned 19. mars 
 Øyvind reiser ned 19. mars (AP har eget møte) 
 Hver enkelt ordfører ordner hotellrom selv 
 Andre tema/møter som kan være aktuelle å kombinere: møte med 

Samferdselsministeren, Kulturdepartementet/Kulturminister Trine Skei 
Grande (lage presentasjon tre stammers møte/kvensk kultur og språk) – kom 
med innspill! 

Møte med UiT work-shop i Tromsø – Studiesenteret 
 Svein Leiros og Øyvind Evanger deltar fredag 23. februar 

Fiskerihavn prosjekt 
 Invitasjon til deltakelse sendt fra Ørjan Albrigtsen 
 Alle kommunene er positive til å skrives inn i søknaden som utarbeides av 

Skjervøy kommune 

Kulturhistorisk landskap 
 Status etter møte i januar (10.?) – saken må sjekkes opp! 

 
 
Møtet hevet kl 1100. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Problemstillinger 
På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over utrydningstrua 

husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie og bruke lyngshesten. 

Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og 

kulturnæringer som viktige satsingsområder. Nord-Troms har erkjent at den som region er lite kjent 

ut over sine egne grenser. 

Løsninger 
Island sin reiselivsutvikling, kultur-bevaring/utvikling og bevaring- og utvikling av islandshesten 

henger tett sammen. Vi kan bruke erfaringer fra Island, sammen med kompetanse i regionen og 

samarbeid på Nordkalotten, for å etablere lyngshesten som en identitetsmarkør og merkevare for 

vår region. Det vil samtidig kunne bidra til næringsutvikling i regionen og til at lyngshesten øker i 

antall. 

 

Avlsarbeidet, aktiviteter og kunnskapsformidling overfor oppdrettere og tradisjonelle brukere av 

hesten, ivaretas av raseorganisasjonen (Landslaget for nordlandshest/lyngshest, med lokallag) og det 

nasjonale senteret, som ligger i Målselv. 

 

Prosjektet som beskrives i denne forstudien, skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av 

regionen ved å bruke lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 

Om lyngshesten   
Lyngshest (nordlandshest/lyngshest) er en av de tre nasjonale norske raser av meget gammel 

opprinnelse og den eneste med Nord-Norsk opprinnelse. Den første, kjente og dokumenterte 

utstilling hvor lyngshest var stilt ut, var i 1898 på Lyngseidet i Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang 

organisert avl av rasen, primært i nordligste fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden i Troms.  

Lyngshesten er den felles hesten for alle folkegrupper i vår region. Både samer, kvener og nordmenn 

opplever hesten som sin og det er ingen konflikt knytta til «eierskapet».  

På grunn av krigen og mekaniseringen i jordbruket, gikk rasen sterkt tilbake. På 1960-70-tallet var det 

bare 50 – 100 lyngshester igjen. Rasen består i dag av 2000 – 2500 individer men har per i dag trolig 

fødselsunderskudd. 

Hesterasen har alltid hatt et allsidig bruksområde. Lyngshesten var tidligere brukt til all slags 

gårdsarbeid og som skyss- og ridehest. Den er allsidig og kan brukes av alle i familien fordi den er 

høvelig i størrelse og lynne. Hesten er godt egna for bruk i alle vanlige disipliner innenfor ridning og 

kjøring, og er godt egna til turridning og kløving fordi den er stø på foten og fornuftig i vanskelig 

terreng. Den er en utmerket terapihest med sitt rolige, vennlige vesen og sitt gode 

bevegelsesmønster. Arbeidsviljen og pågangsmotet til lyngshesten gjør den velegna til bruk i 

rideskoler der det kreves at hesten viser tålmodighet med uerfarne ryttere. Samtidig har den 

kapasitet til å gi utfordringer for de mer erfarne rytterne. 

På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å bevare rasens særpreg uten innkryssing av 

andre raser, kreves strukturert og målbevisst avlsarbeid for å ivareta en sunn og bærekraftig 

populasjon. (http://www.lyngshestlandet.no) 
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I doktorgradsarbeidet til Hanne Fjerdingby Olsen, NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige 

Universitet, 2011) framkommer det at det er behov for 200 fødte og registrerte føll årlig, for å bevare 

rasen på sikt.  

 

Prosjektbeskrivelse 
Gjennom prosjektfasen vil en kunne utforske ulike tiltak knytta til bruk av lyngshesten i 

næringsutvikling og aktiviteter for og med lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet. 

Prosjektet må ledes av en prosjektleder med kunnskap om fagområdene, sammen med en tverrfaglig 

arbeidsgruppe og være eid av de to regionrådene. 

Mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som 

«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og 

bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 

Prosjektmål 
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne vurdere om:   

• interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg 

• det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest 

• lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner 

• det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor 

landbruk og helse 

• det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen 

• om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur) 
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Prosjektfaser 
Forstudie 

Dette dokumentet. Beskriver problemet og forslag til løsning i korte trekk. Benyttes som budsjett for 

forprosjekt og søknad om forprosjektmidler. Brukes også i forbindelse med forankring i tidlig fase av 

forprosjektet. Forstudien må brukes til å avgjøre om man skal gå videre med prosjektet til 

forprosjekt. Denne fasen har ikke kostnader og inntekter, men er drevet av initiativtaker; 

Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen.  

Forprosjekt 

Videre planlegging av prosjektet; aktivitetsplan, prosjektorganisasjon, budsjett og prosjektmål i 

hovedprosjektet.  

Prosjektet må få oversikt over status i dag  

i forhold til antall hester, bedekningstall og omsetning av hester  

reiselivsaktører 

andre næringsdrivende 

synlighet, kunnskap i befolkninga 

Prosjektet må etablere kontakter/nettverk med relevante samarbeidsparter/kompetansemiljøer i 

regionen og i våre naboland på Nordkalotten, for å utvikle felles prosjekter. 

Prosjektet må søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden. 

 

Slutten av fasen er et beslutningspunkt for om man skal gå videre til et hovedprosjekt, legge ned 

prosjektet eller stake ut en ny retning gjennom en ny forprosjektfase. 

 

Hovedprosjekt 

En jobber for å få til en løsning som lever videre med å løse problemene etter prosjektfasen er over. 

Prosjektevaluering, regnskap og rapport. 

Livet etter hovedprosjektet 

Dersom prosjektet vurderes som vellykka og man ønsker å videreføre dette, kan man se for seg at 

det etableres et varig interregionalt-samarbeid. Det kan for eksempel være en fysisk plassering av 

typen «Lyngshestens hus», eller aktiviteter i hele regionen en kombinasjon av disse, eller helt andre 

løsninger. Driften må på sikt dekkes av gjester/brukere/næringsaktører/eksterne prosjektmidler. 

 

Forankring 
Norge ønsker å ivareta rasen både fordi det er en internasjonal forpliktelse (Rio-konvensjonen) og en 

nasjonal forpliktelse se for eksempel: http://www.nhest.no/NHS/Rapporter/evaluering-av-dagens-

bevaringsarbeid-for-de-tre-nasjonale-hesterasene.pdf. 

«Landbruksdepartementet ønsker kommunal satsing på tilrettelegging for hest og de vil produsere 
en veileder om hesten og hesteholdet beregnet på norske kommuner. Med en praktisk guide vil 
kommunens medarbeidere være bedre rustet til å innlede et nærmere samarbeid med hestebransjen 
som på mange måter er en ny næring slik som hesteholdet framstår i dag» (Norsk Hestesenter juni 
2017).  
 

Regjeringen oppnevnte før sommeren et råd som skal gi innspill til både kultur-, reiselivsaktørene og 

Regjeringen. Målet er blant annet bedret samhandling mellom alle aktørene på feltet, og dermed økt 

verdiskaping. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste-mote-i-samarbeidsradet-for-kultur-og-

reiseliv/id2567929/) 
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«Erfaringar frå andre land, tyder på at identitetsskaping med utgangspunkt i regional 
merkevarebygging er ein suksessfaktor for reiselivet.»  
«Norske hesterasar kan vere med å forsterke lokal og regional identitet og skape gode historier og 
opplevingar.» (Opplevingar for ein kvar smak Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta 
sine ressursar, LMD 2017). 

 

Prosjektorganisering forprosjekt 
Organiseringen vurderes, og endres eventuelt i løpet av forprosjektfasen. 

Prosjekteier 

Regionrådene i Nord-Troms- og Tromsøregionen  

Styringsgruppe 

Representanter fra regionrådene 

Prosjektleder 

Innleid profesjonell prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Tverrfaglig: (lyngshest/reiseliv/kultur/omdømmebygging/næringsliv) 3 – 4 medlemmer 

 

Kostnader og finansiering forprosjekt 
 Kostnader  

 Prosjektledelse (40 % stilling over 1 år) 240000 

 Reiser 30000 

 Møtelokaler 5000 

 Bevertning 5000 

 Innsamling av informasjon 20000 

 Timer prosjektmøter 5 personer 7 møter 3 timer á 350,- timen 36750 

 Arbeidsgruppe arbeidstimer á 350,- timen (4 ukeverk) 51800 

 Sum 388550 

 Finansiering  

 Kommunene tilskudd 9 kommuner á 20.750,- 186750 

 Tilskudd Innovasjon Norge/RUP 201800 
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TIL MØTE I REGIONRÅDET: 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny distriktsindeks 
(ettersendes) 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 14/18  Godkjenning av referat fra møte 30.01.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 30. januar 2018. 
 
 
 
Sak 15/18 Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms 
 
Saksopplysninger: 
I seminar/møte i regionrådet 4. januar 2018 ble det jobba med hvordan vi skal   
legge et godt grunnlag for samhandling for utvikling av Nord-Troms, og hvordan vi 
sammen bygge en god samhandlingskultur. 
 
Med bakgrunn i drøftinger og innspill gitt i overnevnte møte, skal det utarbeides et 
forslag til utvidet samarbeidsavtale for å tydelig-gjøre forpliktelsen i samarbeidet og 
definere noen kjøreregler for samhandling. 
 
Sortering av materiale fra seminaret i januar er gjort, og bearbeidingsarbeidet er 
startet opp. Dessverre er ikke forslag til avtale ferdigstilt, grunnet stor 
arbeidsmengde og nytilsatte som er i opplæring i sekretariatet. Forslag til avtale bør 
også behandles i arbeidsutvalget i regionrådet først, slik vi har praktisert det i andre 
sammenhenger. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Forslag til avtale behandles først i arbeidsutvalget før 
den kommer til regionrådet, og deretter kommunestyrene. 
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Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Dan-Håvard Johnsen 
Saken ettersendes. 
 
 
 
Sak 17/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: -identitetsbærer og 

berikelse  
Saksdokumenter:  

 Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28. 
november 2017 om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for 
framtiden. Utfordringer presentert i møte/dokumentert i prosjektsøknaden; 

• færre enn 1000 hopper som kan få føll 
• 100 føll blir født, det trengs 200 for å bevare rasen 
• mange hesteraser å velge mellom 
• utydelig identitet  
• ukjent rase 

 
Birgit Nielsen presenterte også noen forslag til hvordan man kunne jobbe for å sikre 
hesterasen framover gjennom; 

• tydelig identitet, basert på opprinnelseshistorie og kultur: fortellinger 
• egen sport som passer egenskapene: aktivitet 

 
Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette 
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.  
 
Birgit Nielsen er i etterkant av møtet utarbeidet en forprosjektskisse som legges 
fram til behandling i regionrådet.  
 
Forprosjektsøknaden: 
Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke 
lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 
 
Mål:  
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Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.  
 
Prosjektmål  
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en 
kunne vurdere om:  

 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall 
og kjøp/salg  

 det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med 
lyngshest  

 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner  
 det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest 

innafor landbruk og helse  
 det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen  
 om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen 

(opprinnelse, kultur)  
 
 
Vurdering: 
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en 
forprosjekt- og en hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til 
omdømmearbeidet som har vært gjennomført i regionen, hvor tre stammers møte 
har vært ett element i den regionale identiteten. Omdømmesatsingen valgte ut tre 
stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre profilering 
rundt; 

 på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur 
 samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er 

eksotisk og eventyrlig 
 gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med 

gjennomføringsevne 
 
Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en 
felles regional identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og 
selges utad i opplevelses-sammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i 
prosjektsøknaden som for eksempel helse/terapiridning og til bruk i rideskoler. 
 
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som 
kan utvides over landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.  
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Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til 
en kommunal satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive 
effekter. De viser også til erfaringer fra andre land, hvor identitetsskaping med 
utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor for reiselivet (jfr 
erfaringer fra Island).  
 
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge 
hesterasen. Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse.  
Den første kjente utstilling hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i 
Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert avl, primært i de nordligste 
fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor av 
lyngshesten i alle kommunene i regionen. 
 
Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt 
opp med ca 50 % kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om 
midler fra begge regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. 
Begge regionrådene er foreslått som prosjekteiere, med representanter i 
styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-
Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra 
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og 
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen. 

 
 
 
Sak 18/18 Uttalelse vedrørende forslag om endringer i Energiloven § 4-7 om krav 

om funksjonelt skille 
Saksdokumenter: forslag til endringer i Energiloven  
 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortingets Energi- og miljøkomité har til behandling et forslag om endring av 
Energiloven (2016), ved å unnta kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet 
om funksjonelt skille. Kravet i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Dette 
kravet innebærer at nettet må skilles ut i eget selskap. 
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Fire av Nord-Troms kommunene er medlemmer i LVK (Landssamanslutninga av 
vasskraftkommunar). LVK har i samarbeid med andre interesser i kraftbransjen 
utarbeidet en uttalelse til saken; 
 
Uttalelse fra LVK, med flere:  
Vedrørende behandling av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i 
energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille  
 
Lokale energibedrifter er motorer for lokal, bærekraftig næringsutvikling, 
kompetansearbeidsplasser og lærlinger til bransjen. Vi stiller oss med dette bak 
forslaget og ber komiteen om å støtte forslaget om å unnta selskap med under 
30.000 kunder fra kravet.   
  
Kravene i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Da saken var oppe til 
behandling i 2016 var det flere argumenter som burde vært vektlagt tyngre:   
  
  En av de viktigste målsettingene med reguleringen skulle være å unngå 
kryss-subsidiering. Dette er imidlertid allerede forbudt i dag. Det er unødvendig å 
innføre dobbelt lovgivning. Det er ikke synliggjort at kryss-subsidiering er en 
utfordring blant små og mellomstore kraftselskap.  
  
  Det er ingen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skal være strengere enn 
den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000 
kunder. EU har selv vurdert at et slikt krav vil være unødvendig byråkratiserende og 
dyrt. De økte kostnadene vil legges på kundene i form av økt nett-tariff. Vi mener 
dermed at et krav om et funksjonelt skille fremstår som lite forbrukervennlig.  
  
  Det funksjonelle skillet innebærer at ledelsen i energikonsernet (minimum 
daglig leder og styre) ikke kan ha ledende stillinger i nettselskapet. Dette vil 
forhindre ledelsen i mindre bedrifter fra å bruke ressurser der det er mest 
formålstjenlig. Resultatet vil dermed kunne være en dårligere utnyttelse av 
selskapets ressurser.   
  
  Et krav om funksjonelt skille for alle vil sannsynligvis medføre et økende 
konsolideringspress på lokale kraftselskap, og dermed større sentralisering av 
eierskapet på både produksjon og distribusjon. Dette vil kunne ha uheldige 
konsekvenser for den lokale beredskapen, i tillegg til tap av lokale 
kompetansearbeidsplasser. Vi mener slike prosesser bør skje som følge av valg 
selskap eller eiere ser på som hensiktsmessig, ikke på bakgrunn av fordyrende krav 
gjennom regulering.  
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På bakgrunn av det overnevnte ber vi komiteen gi sin støtte til forslaget om å frita 
selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.  
  
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra LVK med flere vedrørende behandling 
av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i energiloven §4-7 om krav om 
funksjonelt skille. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

 Møte med NrK Troms – tidspunkt? 
 Diskutere tema for møter våren 2018; 

- 19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte 
Kulturminister? 

- 24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt) 
- 7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton) 
- 8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og 

infrastrukturprosjekt) 
- 29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM) 
- 19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019, 

saksordførerordningen 
 
 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 

 Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms 
 Besøk av Stortingets Transportkomitè i september – program/opplegg 
 Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms 

 
 
 
TIL FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET: 
 
Sak 19/18 Innspill til Oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget (Regionreformen) 
Saksbehandler: Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen 
 
Saksopplysninger: 
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Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av 
regjeringens forslag til regionreform. 
 
Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver 
og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. 
Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen 
bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.  
 
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. 
Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i 
dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, 
kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget 
mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet. 
Oppgavemeldingen ble lagt fram 1. februar 2018. 
 

 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd har i tidligere møter vært enige om å være på banen i dette 
arbeidet. Det er enighet om å utarbeide et utfordringsnotat til fylkesrådet i Troms 
som innspill til hvilke oppgaver vi ser kan legges til vår region, hvor vi har 
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kompetanse og etableringsfortrinn fremfor å legge oppgavene til for eksempel 
Tromsø i den nye regionen.  
 
Nord-Troms Regionen ligger sentralt geografisk plassert i den nye regionen. Dette 
fortrinnet bør vi utnytte i det mulighetsrommet hvor oppgaver skal flyttes fra 
sentralt til regionalt nivå.  
 
Forslag til innspill ettersendes. 
 
 
 
Sak 20/18 Høring leveringspliktige posttjenester 
Saksdokumenter:  

 Forslag fra Samferdselsdepartementet om å endre omdelingsfrekvensen 
for post 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet sendte 9.1.18 ut et forslag om å endre 
omdelingsfrekvensen for post ut på høring. Omdelingsfrekvensen er i dag på fem 
dager i uken. 
 
Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000. De neste årene frem til 2025 
forventes en ny halvering. Det gir sterkt fallende inntekter. På den andre siden ligger 
kostnadene ved å kjøre ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad 
fast. 
 
Regjeringen har brukt over 1 milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste 
fem årene. I forkant av 2018-budsjettet spilte Posten inn en vesentlig endring i 
selskapets forhåndsberegning av statlig kjøp, hvor Posten nå regner alle landets 
husholdninger som ulønnsomme for postomdeling. Posten har i lengre tid regnet de 
5 prosentene av husstandene i landet der det koster mest å omdele post som 
ulønnsomme, men utviklingen de siste årene endrer dette. 
 
På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet sett behov for å få gjennomført 
en utredning, som nå foreligger. Denne danner et viktig kunnskapsgrunnlag for 
endringene som foreslås. Utredningen viser et beregnet statlig kjøp som stadig vil 
stige og være på rundt 1 milliard kroner årlig fra 2025 – dersom dagens 
omdelingsfrekvens opprettholdes. 
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99,9 prosent av norske husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke 
nettbank, offentlige portaler, læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester, 
bredbåndstelefoni og e-aviser. Færre enn 2000 husstander mangler et slikt tilbud. 
Sammenliknet med andre land i Europa og verden for øvrig er bredbåndsdekningen i 
Norge er svært god. Den norske befolkningen er for øvrig blant de mest digitale i 
verden og ligger helt på topp når det gjelder bruk av internett. 
 
Kommunikasjonen foregår raskere og mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.  
Det er denne utviklingen som gjør at innbyggerne sender stadig mindre post. 
Veksten i e-handel og sending av pakker veier langt fra opp for nedgangen i 
brevpostvolumet. Mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken 
i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare 7 småpakker i postkassen i hele 2017. 
 
De ulike alternativene til endringer som foreslås i høringen vil påvirke siste 
distribusjonsledd, det vil si utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde 
samlepostkasser.  Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil 
ikke påvirkes av de foreslåtte endringene. 
  
Høringsfristen er 6. april 2018. Endelig forslag om endringer i kravet til antall 
omdelingsdager i postloven blir lagt fram for Stortinget etter at 
Samferdselsdepartementet har ferdigbehandlet høringsinnspillene.  
 
 
Vurdering: 
Nord-Troms regionen er stor i utstrekning med punktvis bosetting og store 
distriktsområder. Posttjenesten er særlig viktig for folk som bor i distriktene. Derfor 
er dette en viktig høring å gi innspill til. 
 
Ett av alternativene som er foreslått er å redusere omdelingsfrekvensen til 
annenhver dag. 
 
Forslag til vedtak: 
Ordfører …. og ….. utarbeider et forslag til uttalelse til Samferdselsdepartementet 
på vegne av Nord-Troms Regionråd. Forslag til uttalelse godkjennes pr epost i 
regionrådet før det oversendes departementet innen fristen 6. april 2018. 
 
 
 
Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller 
Saksdokumenter:  

 Forslag til samarbeidsavtale vedr arbeidsgiverkontroller 
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Saksbehandler: rådmannsutvalget 
Saken ettersendes. 
 
 
Sak 22/18 Sluttrapport boligprosjektet i Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport fra boligprosjektet 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Dette prosjektet har sitt utspring i bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-
Troms. Omdømmeprosjektet (2011-2014) var forankret i regionrådets 
styringsdokument «Nord-Troms Strategier». 
 
I forbindelse med rullering av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble 
det utarbeidet et oppdatert plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for 
vår region; 

 Demografiutfordringen 
 Kompetanseutfordringen 
 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 
For å møte disse utfordringene ville Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep 
gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus ble satt på 
bolyst, kompetanse og regional utvikling. Satsingen på boligutvikling i Nord-Troms 
henger sammen med disse fokusområdene. Prosjektene/satsingene er også 
forankret i Troms fylkeskommunes satsing på Nord-Troms gjennom en egen 
strategi for perioden 2014-2018. 
 
Om prosjektet: 
Visjon:   Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende 
     
Hovedmål: Boligutvikling i et bolyst-perspektiv  - «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye 

samarbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv 
 
Aktivitetsmål:  Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene 
 

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer næringsutvikling, 
kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som inkluderer nye innbyggere 
 
Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for boligforsyning, som 
tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og universell utforming 
 
Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for eksempel base for 
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.  

 
               Delmål: HA1: Kartleggingsfase – (finne ut hvem skal vi planlegge for? Hva er reelle ønsker og behov? 

Hvilke kvaliteter ved boligen/bomiljøet, stedet er viktige? Hva kan vi lære av andre?) 
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HA 2: Kompetanseutvikling – kunnskapspåfyll og nettverksbygging 
 

HA 3: Modell-utvikling – Nord-Troms modellen skal ta hensyn til miljø, arkitektur, universell 
utforming og lokale behov 
 
HA 4: Tilrettelegge for utbyggingsprosjekter 

 
HA 5: Læring og erfaring – spredning 

 
Målgrupper:  Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere 

Regionens innbyggere  
Hybelboere  
Næringsliv (entreprenører) 

 
Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1. oktober 2014. 
 
Faser i arbeidet: 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektet presenteres i møte med en påfølgende evalueringsrunde. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

 Orientering fra rådmannsutvalget: oversikt ressursbruk kirke og 
menighetsarbeid i kommunene (se eget vedlegg vedørende saken) 

 Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen (ikke endelig 
avklart) 

 Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 
1530) 

     FASE 3: 
     Drifts- og 
     vedlikeholdsfase

FASE 2: 
Utprøving- og etablering 
av 
      
   «Nord-Tromsmodellen»

FASE 1: Kartleggings- og 
utviklingsfase
 Demografi – flytting - boligbehov
 Samfunnstrender - boligtrender
 Kompetanseutvikling
 Modellutvikling 
 Regional tiltaksplan
 Finansiering av neste fase
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Emne: Innkalling og saksliste til møte Nord-Troms Regionråd 19.02.18 
Vedlegg: Innkalling med saksliste 19.02.18.docx
Hei!
Det vises til vedlagte innkalling til felles møte regionrådet og rådmannsutvalget mandag 19. februar kl
1000 i Skibotn.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og rådmenn som innkalling  
Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 7.2.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Mandag 19. februar 2018 kl 1000-1600    
 (fellesmøte med rådmannsutvalget og parallelle møter samme dag) 
 
Sted: Kafè Ruija, Skibotn 
 
 
Endelig saksliste og dokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 

 
Saksliste møte regionrådet (1000-1300) 
REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny distriktsindeks 

 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 14/18 Godkjenning av referat fra møte 30.01.18 
Sak 15/18 Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms 
Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd 
Sak 17/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: 

-identitetsbærer og berikelse 
Sak 18/18 Uttalelse vedrørende forslag om endringer i Energiloven § 4-7 

om krav om funksjonelt skille 
 
Orienterings- og diskusjonssaker: 

 Møte med NrK Troms – tidspunkt? 
 Diskutere tema for møter våren 2018; 

- 19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte 
Kulturminister? 

- 24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt) 
- 7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton) 
- 8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og 

infrastrukturprosjekt) 
- 29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM) 
- 19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019, 

saksordførerordningen 
 
Oppfølgingssaker: 

 Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms 
 Besøk av Stortingets Transportkomitè i september – program/opplegg 
 Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Saker til fellesmøte regionråd og rådmannsutvalg (1300-1600) 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 19/18 Innspill til Oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget 

(Regionreformen) 
Sak 20/18 Høring leveringspliktige posttjenester 
Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller 
Sak 22/18 Sluttrapport boligprosjektet i Nord-Troms 

 
 
Orienterings- og diskusjonssaker: 

 Orientering fra rådmannsutvalget: oversikt ressursbruk kirke og 
menighetsarbeid i kommunene 

 Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen (ikke endelig 
avklart) 

 Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 
1530) 

 
 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 16.02.2018 09.57.58
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde
Johnsen; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Hanne Braathen; Ida
Wigdel

Emne: Ettersending av saker til møte Nord-Troms Regionråd 19.02.18 
Vedlegg: Innspill fra Nord-Troms Regionråd - distriktsindeks.docx;saksutredn arbeidsgiverkontroller
19.02.18.doc;Forslag til samarbeidsavtale arbeidsgiverkontroll 15.02.18.doc;Utgifter til kirkelig sektor i Nord-Troms
6.docx;Orientering - samarbeid TIL-NTRR.docx
Hei – vedlagt ettersendes saker til møte regionrådet og rådmannsutvalget mandag 19. februar kl 1000 i
Skibotn på kafe Ruija:

·         Referatsak: innspill til ny distriktsindeks – sendt KMD
·         Sak 16/18 Avtale mellom TIL og NTRR ‐ orientering om status
·         Sak 19/18 Innspill til oppgavemelding (sak ikke mottatt p.t.)
·         Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller (og forsalg til samarbeidsavtale)
·         Orientering om utgifter til kirkelig sektor i Nord‐Troms

 
 
Vel møtt!
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@halti.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 

Dato: 14.02.18 
 
INNSPILL TIL FORSLAG TIL NY DISTRIKTSINDEKS 
 
Nord-Troms Regionråd viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
utkast til ny distriktsindeks av 18. desember 2017. 
 
Det må først påpekes at fristen for kommunene til å gi kvalifiserte tilbakemeldinger 
er svært kort, særlig tatt i betraktning av tidspunktet for utsendelse (rett før jul), 
kompleksiteten i saken, konsekvensene for enkeltkommuner og mulighet for å 
gjennomføre politisk behandling av forslaget. Etter påtrykk er fristen forlenga til 
15.2.18, men dette rokker ikke ved inntrykket av hastebehandling av en svært viktig 
politisk sak.  
 
Nord-Troms Regionråd har forståelse for at det er behov for endring av kriteriene 
for å måle distriktsutfordringer, da også samfunnet er i endring. Det er også 
fornuftig å legge opp til en mer dynamisk modell som ikke følger gamle grenser 
(regioner, kommuner, landsdeler), men som ser på distriktsutfordringer der folk bor 
(grunnkretser). Det er likevel et paradoks at man tilstreber en mer differensiert 
framstilling av kommunenes distriktsutfordringer samtidig som antallet kriterier 
reduseres og differansen mellom sentrum-periferi flates ut.  
 
Eksempel: I den gamle indeksen var differansen mellom Skjervøy (distrikt) og 
Tromsø (by) 45,2, mens i det nye forslaget vil differansen være 31,3. Med lokal 
kjennskap til disse to kommunene er det vanskelig å se at distriktsutfordringene har 
bedra seg så radikalt på få år. 
 
Ser en på hvordan den nye indeksen slår ut for de ulike kommunene, vil et stort 
antall kommuner (66 %) komme dårligere ut enn dagens system. I tillegg er det 
negative utslaget for disse kommunene større enn det positive utslaget for de 
resterende 34 %. Dette betyr at den nye distriktsindeksen er et innsparingsprosjekt. 
Taperne befinner seg i distriktet. Konsekvensen blir derfor at det totalt sett tilføres 
mindre midler til opprettholdelse av bosetting i distriktet, noe som ikke rimer med 
hovedmåla i regjeringas regional- og distriktspolitikk, jfr Meld.St.18.  
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I forslag til ny distriktsindeks vil geografien vektes tyngre enn tidligere – fra 40 til 
60 %. Geografiske avstander utgjør allerede en vesentlig andel av utgiftsutjevninga, 
da kriteriene reiseavstand til sonesenter og- reiseavstand til nabokretser er med i 
beregninga av behovsindeksen. På den måten vil avstand til senter innad i 
kommunen og avstand til omkringliggende senter definere distriktsutfordringene i 
mye større grad enn tidligere. Samtidig fjernes kriteriet «avstand til hovedstaden». 
Avstand til senter skal telle mer, men altså ikke avstand til hovedsenteret Oslo. 
Siden avstand til senter også reflekteres i behovsindeksen, er det ikke rimelig at 
avstand skal tillegges så stor vekt her. 
 
Nord-Troms Regionråd vil også støtte seg på KS’vurderinger, som utdyper dette: 
«Tilgangen til større markeder og tjenester (nasjonale og internasjonale) er viktig for 
en kommunes vekstforutsetninger, og er dermed en del av de distriktsutfordringene 
en kommune står ovenfor. Denne dimensjonen fanges imidlertid ikke opp i 
sentralitet, og i dagens distriktsindeks brukes reisetid til Oslo som indikator på 
nasjonal og internasjonal tilgjengelighet. I utkastet til ny distriktsindeks påpekes 
imidlertid at reisetid til Oslo har svakheter og mangler når det gjelder 
representativitet og tilgjengelighet. Ettersom reisetid også har sterk samvariasjonen 
med sentralitet foreslås det ikke å videreføre dette kriteriet i ny distriktsindeks. Ny 
distriktsindeks vil dermed ikke ha noen indikator som fanger opp tilgangen til større 
markeder og tjenester, noe KS mener er uheldig. Hvis det ikke finnes et slikt 
kriterium bør det vurderes om geografielementet i distriktsindeksen kan tillegges så 
stor vekst som det foreslås, da det bare reflekterer deler av de geografiulempene en 
kommune kan stå ovenfor.»  
 
Nord-Troms Regionråd ser at SSBs sentralitetsindeks har ei innretning som gjør at 
den kan erstatte NIBR 11 og kriteriet «befolkningstetthet», men den bør ikke vektes 
60 %. 
 
Forhold som demografi – spesielt når det gjelder fordeling av 
barn/unge/arbeidsføre kontra befolkning over 67 år – må tillegges mer vekt. Det 
framheves at de menneskelige ressursene er en grunnpilar for vekst og utvikling. En 
balansert befolkningssammensetning er derfor en positiv faktor for vekst. Vi vet 
derimot at demografisk ubalanse er ei større utfordring i distriktskommuner enn i 
bykommuner, ved at andel yngre og arbeidsføre reduseres og andel eldre øker. 
Dette tilsier at befolkningssammensetning bør tillegges større vekt i en ny 
distriktsindeks. 
 
Et moment som ikke er nevnt i forslag til ny distriktsindeks, er utdanningsnivå. Lavt 
utdanningsnivå slår negativt ut på svært mange samfunnsområder. Det mest 
nærliggende å trekke fram er svakere rekrutteringskraft. Bærekraftig utvikling i 
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distriktet er avhengig av befolkningas utdanningsnivå. I tillegg ser en at lavt 
utdanningsnivå ofte korrelerer med negative levekårsforhold, det gjelder både 
folkehelse og økonomi. Utdanningsnivå speiler også distriktsutfordringer og bør 
vurderes tatt med. 
 
Oppsummert: 
Nord-Troms Regionråd ser at SSBs sentralitetsindeks gir et mer nyansert bilde av 
sider ved distriktsutfordringer knytta til avstander til arbeids- og tjenestemarkeder, 
men den bør ikke vektes til 60 %. 
 
Befolkningssammensetning bør tillegges større vekt. 
 
Utdanningsnivå bør vurderes som et kriterium i distriktsindeksen. 
 
Forslaget til distriktsindeks bør ikke hastebehandles, da konsekvensene er for dårlig 
utreda og den politiske forankringa er for svak. På bakgrunn av dette anbefaler 
Nord-Troms Regionråd at KMD trekker utkastet til ny distriktsindeks. Omleggingen 
bør vurderes i en større sammenheng og utredes gjennom et norsk offentlig utvalg 
for å få saken tilstrekkelig belyst.  
 
 
 
 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
(mob 95793799) 

Berit Fjellberg 
Daglig leder 

 
 
Kopi til: 

o Regionråd i Troms 
o Tromsbenken 
o Media  

56



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                                           19.02.18

 1 

ETTERSENDING AV SAK TIL FELLES MØTE REGIONRÅD OG RÅDMANNSUTVALG: 
19.02.18 
 
Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller 
Saksdokumenter:  

 Forslag til samarbeidsavtale vedr arbeidsgiverkontroller (utarbeidet av 
skatteoppkreverne i Nord-Troms) 

Saksbehandler: rådmannsutvalget/sekretariatet 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms kommunene har de siste 10 årene kjøpt arbeidsgiverkontroller fra 
Tromsø. Tromsø kommune ga i 2017 beskjed om at de ikke lenger kan levere 
arbeidsgiverkontroller til kommunene i nordfylket.  
 
For 2018 har Kvænangen fått en avtale med Alta kommune, mens de 5 andre Nord-
Troms kommunene skal gjøre avtale med Skatt Nord om å ta 23 kontroller for 2018. 
Budsjettet for disse kontrollene beløper seg til kr 580.000.  
 
Skatteoppkreverne i Nord-Troms kommunene anbefaler at man inngår et samarbeid 
hvor det ansettes en egen kontrollør i Nord-Troms, etter vertskommunemodellen. 
Kontrolløren kan bosette seg i en av Nord-Troms kommunene, denne blir da 
vertskommune. Kontrolløren skal ha kontordager i alle kommunene. 
 
Fordelingsnøkkel for kostnader er forslått å settes i forhold til antall arbeidsgivere i 
deltakerkommunen. Skatteoppkreverne har også utformet forslag til 
samarbeidsavtale mellom kommunene og forslag til utlysningstekst. Ansettelse av 
kontrollør vil skje med virkning fra 1.1.2019. 
 
Forslag til mål for samarbeidet: 
«Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik 
at kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter 
skatteoppkreverinstruksen kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid 
skape et effektivt og faglig miljø som kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i 
regionen med regnskapskontroll hos arbeidsgivere.» 
 

 
Vurdering: 
Et forslag til samarbeid om arbeidsgiverkontroller kan gi flere fordeler enn ved kjøp 
av tjenesten utenfor regionen. Gjennom å tilsette en felles kontrollør vil man bidra 
til å bygge egen kompetanse i regionen, noe som også kan være et godt supplement 
til fagmiljøene innenfor regnskapsfeltet i regionen. Det handler om å legge pengene 
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man har avsatt til oppgaven i en felles pott, som dekker kostnadene til en 
kontrollørstilling. 
 
Rådmannsutvalget er også positive til forslaget om et samarbeid på dette feltet. Det 
er også gitt signaler om å arbeide for å få til ett tettere samarbeid på flere 
fagområder innen skatteregnskap, innfordring o.l. Gjennom samarbeid på 
spesialiserte områder kan man styrke den samlede kompetansen og bidra til å 
redusere sårbarhet (hjelpe hverandre/overlapp i ferier o.l.).  
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd ser mange fordeler ved å inngå et samarbeid om 
arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms. Regionrådet anbefaler eierkommunene om å 
inngå et samarbeid etter Kommunelovens § 28, vertskommunemodell, med virkning 
fra 1.1.2019. 
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FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE 
 

OM 
 

ARBEIDSGIVERKONTROLL 
 

1. Deltakere  
Navn kommune inngår med dette et gjensidig forpliktende samarbeid for 
arbeidsgiverkontrollen med kommunene xx, xx og xxxx. 
 
 
2. Formål  
Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik at 
kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter skatteoppkreverinstruksen 
kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid skape et effektivt og faglig miljø som 
kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i regionen med regnskapskontroll hos 
arbeidsgivere. 
 
 
3. Kontorkommune / arbeidsgiveransvar 
Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 28b, administrativt 
vertskommunesamarbeid. 
 
Vertskommune fastsettes ved tilsetting av kontrollør. Vertskommunen skal være 
kontorkommune og påtar seg arbeidsgiveransvaret for de stillinger som blir opprettet etter 
avtale mellom kommunene. Samarbeidsmodellen åpner for at den ansatte selv kan velge 
vertskommune. 
 
Skatteoppkreveren ved vertskommunekontoret har den formelle og daglige ledelsen. 
 
 
4. Administrasjon og kontor 
Vertskommunen foretar ansettelse av regnskapskontrollører og stiller nødvendige kontor 
og utstyr til disposisjon mot forholdsmessige refusjon av utgiftene. 
Ansettelse skjer på kommunale vilkår. 
 
 
5. Kontrollvirksomheten  
Ressursen vil være fordelt etter antallet arbeidsgivere i kommunen.  

 
Arbeidsgiverkontrollen i de enkelte kommunene skal skje på vegne og under 
vedkommende skatteoppkrevers ledelse og ansvar, jfr. Skatteoppkreverinstruksen. 
 
Det er ikke forutsetning at samarbeidet skal dekke det totale kontrollbehovet i 
kommunene. Den enkelte kommune må derfor ha noe egen kapasitet for kontrolloppgaver. 
 
Skatteoppkrever i den enkelte kommune har ansvar for utplukk av objekter for kontroll. 
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6. Økonomi  
Samarbeidskommunene forplikter seg til å refundere vertskommunens faktiske utgifter til 
samarbeidsprosjektet med prosentvis andel av prosjektet. Delingsprosenten fastsettes i 
forhold til antall arbeidsgivere og reguleres 1.10. hvert år.  
 
 
7. Samordning  
Interkommunal arbeidsgiverkontroll har årlig oppstartmøte hvor kontrollvirksomheten 
planlegges. Deltakerkommunene må ha sine objekt-lister klare til dette møtet. 
 
Interkommunal kontrollør og kommunenes egne kontrollressurser skal ha minimum ett 
møte til pr år. 
 
 
8. Avtalens varighet og oppsigelse  
Oppstarttidspunkt for samarbeid er satt til 1. januar 2019, endret tidspunkt etter nærmere 
avtale i henhold til ansettelse av regnskapskontrollør.  
 
Avtalen løper og fornyes automatisk til den blir oppsagt av en eller flere av deltakerne. 
Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes senest 31.12. inneværende år for å kunne tre ut 
31.12. året etter. 
 
Hvis en av deltakerne sier opp avtalen må avtalen reforhandles. 

 
 
 
 
 

------------------- 
dato 

 
 
________________________    ______________________ 
Storfjord kommune                   Lyngen kommune 
 
 
 
________________________    ______________________ 
Gaivuona suohkan/Kåfjord kommune     Skjervøy kommune 
 
 
 
________________________    ______________________ 
Nordreisa kommune                                     Kvænangen kommune 
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Drift/utgifter til kirkelig sektor i Nord-Troms 6 
Gjennom Kirkeloven har kommunene ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. 
Dette omfatter blant annet utgifter til vedlikehold av kirker, utgifter til anlegg og drift av 
gravplasser, utgifter til stillinger; kirketjenere, klokker og organist/kantor ved hver kirke og daglig 
leder av kirkelig fellesråd. I tillegg kommer driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder 
administrasjon og kontorhold og utgifter til lokaler, utstyr og materiell til 
konfirmasjonsopplæring og utgifter til kontorhold for prester.  
 
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i 
soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan 
ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og 
fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Viktige faktorer for drift av kirkelig sektor er rammeoverføringene fra kommunene, ulike 
samarbeidsavtaler med kommunene og bemanning innen sektoren. 

Økonomisk: 

1. Rammeoverføring fra kommunen 

 2016 2017 2018 
Kvænangen 1 435 000 1 535 000 1 435 000 
Nordreisa 4 051 000 4 083 000 4 060 000 
Skjervøy 2 600 000 2 500 000 2 550 000 
Kåfjord 2 214 000 2 266 000 2 301 000 
Storfjord 1 614 700 1 848 764 1 655 067 
Lyngen 3 270 000 3 322 000 3 322 000 

 

2. Ansvarsfordeling kommune-kirkelig sektor 

Kvænangen: Menighetsrådet tar seg av all drift av egen aktivitet innenfor ramma (kirke, 
menighetsarbeid, trosopplæring, gravferd, stell av kirkegårder m.fl.). Kommunen står for regnskap og 
lønn, kontorhold med it- og telefonsystemer. Utenfor ramma kommer investeringer – blant annet 
planlagte investeringer ved utvidelse av kirkegård i økonomiplanen. 

Nordreisa: Menighetsrådet tar seg av driften av sognet innenfor ramma (Kirke, menighetsarbeid, 
trosopplæring, stell av kirkegårder osv). Regnskapet (årsoppgjør, bokføring, lønnskjøring og 
refusjonskrav) gjøres av kommunen og vi bistår også litt i forbindelse med budsjettarbeidet. 
Investering i kirkegård (tomt) tar kommunen seg av, og ifølge planen skal det gjøres i 2018. Det er 
utarbeidet en samarbeidsavtale der kommunen bistår sognet i diverse oppdrag: svare på tekniske 
spørsmål, frankering, vask av konfirmantkapper ol. Samarbeidsavtalen er gammel og noen av 
punktene er ikke aktuell lengre, så den er moden for revidering.  

Skjervøy: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, 
stell av kirkegårder, regnskap m.fl.). Utenfor ramme kommer investeringer – ingen investeringer pr 
nå, men utvidelse av kirkegård vil komme i nær framtid. I tillegg er det en avtale om samarbeid 
mellom kommunen og menighetsrådet ift utstyr (f. eks gravemaskin oa) som kan lånes hos 
hverandre, IT-støtte mm). 2 kirker og 2 kirkegårder. 
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Kåfjord: Kåfjord kommune har inngått avtale med Kåfjord vekst AS om vedlikehold av kirkegårdene. 
For 2017 beløp dette seg til kr. 122.595 og overføres fra kommunen til vekstbedriften. I tillegg 
forestår Kåfjord kommunes driftsavdeling gravetjenesten, oppsett av støtter o.l. Regnskap 2017 viser 
en lønnsutgift for kommunen på kr. 229.144. Disse beløpene kommer i tillegg til de årlige 
rammeoverføringer. I 2016 opptok Kåfjord kommune lån på kr 1,1 mill kr til investeringer i kirkebygg. 
Dette gir årlig utgifter over driftsbudsjettet på ca. kr. 40.000,-. Menighetsrådet har søkt om kr. 
250.000, - til utvidelse av kirkegård, søknaden ikke behandlet pr nå. 

Storfjord: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, 
stell av kirkegårder, regnskap m.fl.)  I tillegg kan det komme ekstrasøknader, vi hadde blant annet 
tilleggsbevilgning på kr 193.000 i 2017.  I tillegg kommer investeringer.  I økonomiplanen ligger 
utvidelse av begge kirkegårdene, hvor den ene starter opp i 2018.  Det er under vurdering et 
samarbeid mellom kommunens driftsavdeling og gravertjenesten. 

Lyngen: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, 
stell av kirkegårder, regnskap m.fl.). Utenfor ramme kommer investeringer – 0,5 mill. i 2017 og 2018. 
Har hatt utvidelser av to kirkegårder, disse er ikke ferdigstilt enda. 

 

3. Overføring andre trossamfunn 

 2015 2016 2017 
Kvænangen 24 616 16 524 0 
Nordreisa 72 504 93 698 117 050 
Skjervøy 8 632 39 469 44 125 
Kåfjord 36 062 44 594 26 485 
Storfjord 62 755 54 545 53 926 
Lyngen 33 659 36 921 36 201 

Utgiftene til andre trossamfunn beregnes på bakgrunn av regnskapstall fra kirkelig sektor. Grovt sett 
beregnes tilskudd pr medlem i andre trossamfunn slik: Rammetilskudd – fratrekk for utgifter til 
kirkegårder-  verneverdige kulturformål og - gaver fra menigheten/ antall medlemmer i Den Norske 
Kirke. Medlemstall andre menigheter: hentes fra Brønnøysundregisteret. 

4. Kostra-tall (2016): 

 Kvænangen Nordreisa Skjervøy Kåfjord Storfjord Lyngen 
Netto 
dr.utg. i % 
av total 

1,3 1,1 1,3 1,5 1,3 1,9 

Netto 
dr.utg pr 
innb 

1205 606 893 1265 854 1348 

Ant syssel-
satte pr 
1000 

2,43 1,63 3,43 2,81 1,59 2,43 

 

5. Bemanning pr 1.1.18: 

Gjelder stillinger som lønnes innenfor kirkelig sektor i kommunen. Prestestillinger lønnes fra staten 
og holdes utenfor. 
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 Stillinger: 
Kvænangen  
Nordreisa  
Skjervøy Kirkeverge 100%, sekretær 70 %, 

trosopplæringskoordinator 30%, organist 80 %, 
kirketjener/graver 180 %, renholder 10 %  
Totalt: 470 % 

Kåfjord Kirkeverge, organist, klokker osv lønnes av 
menighetsrådet. Gravetjenesten lønnes av 
menighetsrådet. 

Storfjord Kirkeverge 70%, kirkegårdsarbeider 50%, 
organist 100%, kirketjener 40 % Totalt: 260 % 

Lyngen Kirkeverge                                                        80 %  
Sekretær                                                           60 % 
Kirketjener/kirkegårdsarbeider                100 % 
Kirkegårdsarbeider                                        50 % 
Menighetspedagog                                       40 % 
Organist                                                              60 % 
Renholder                                                         10 % 
Totalt                                                             400 % 
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Orienteringssak fra ordfører i Lyngen (saken er ikke ferdig utredet) 

Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd 

 

Nord-Troms Regionråd har i tidligere møte diskutert et mulig formelt samarbeid med Tromsø IL. 
Regionrådet stilte seg meget positiv til en slik avtale. I fra mitt ståsted bør en slik avtale innebære 
klare forpliktelser for begge parter. Hva slike forpliktelser evt. Skal være må vi diskutere oss frem til 
men jeg ser for meg noe slikt; 
 
Tromsø IL: 
Tromsø IL besøker en kommune i Nord-Troms en dag pr år. Hva denne dagen skal inneholde kan 
eksempelvis være fotballskole for barn på dagen og en oppvisningskamp med flest mulig A-Spillere 
mot et sammensatt Nord-Troms lag på ettermiddagen/kveld. 
Det eksakte tidspunkt for besøket avgjøres av Tromsø IL og formidles til Nord-Troms Regionråd innen 
1. februar samme år. Tromsø IL besørger selv transport til dette besøket. 
 
Vertskommune: 
Vertskommunen forplikter seg i samråd med Tromsø IL sin kontaktperson å stå for all bevertning til 
Tromsø IL sine representanter denne dagen. 
Vertskommunen må stille med en tilfredsstillende banefasilitet. DVS Kunstgress som ikke er eldre 
enn 10 år eller en god gressbane. Utstyr/organisering av fotballskolen er vertskommunen sitt ansvar. 
Aktiviteter ut over det skisserte avtales direkte mellom vertskommunen og Tromsø IL. Det kan f eks 
være overnatting/sosial tilstelning på kvelden. 
 
Nord-Troms Regionråd: 
Nord Troms Regionråd avgjør lokaliseringen av kommunen som får vertskapsfunksjonen. NTRR følger 
opp vertskommunen/idrettslaget og sørger for at de er inneforstått med sine forpliktelser. 
 
 

 

Dan-Håvard Johnsen 
Ordfører 

64



Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 20.02.2018 11:35:27
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde
Johnsen; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Hanne Braathen; Ida
Wigdel

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.02.18 
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 19.02.18.docx;Innspill oppgavemeldinga RR 19.02.18.pptx;Boligprosjektet
Nord Troms avslutning jan-18 Kopi Kopi.pptx
Det vises til vedlagte protokoll og PP‐presentasjoner fra møtet.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Kafè Ruija, Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Irene Toresen for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling. Det var enighet om å ta opp følgende 
tilleggssak: 

 Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 

REFERATSAKER: 
 Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny distriktsindeks 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt. 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 14/18  Godkjenning av referat fra møte 30.01.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 30. januar 2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 15/18 Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms 
 
Saksopplysninger: 
I seminar/møte i regionrådet 4. januar 2018 ble det jobba med hvordan vi skal   
legge et godt grunnlag for samhandling for utvikling av Nord-Troms, og hvordan vi 
sammen bygge en god samhandlingskultur. 
 
Med bakgrunn i drøftinger og innspill gitt i overnevnte møte, skal det utarbeides et 
forslag til utvidet samarbeidsavtale for å tydelig-gjøre forpliktelsen i samarbeidet og 
definere noen kjøreregler for samhandling. 
 
Sortering av materiale fra seminaret i januar er gjort, og bearbeidingsarbeidet er 
startet opp. Dessverre er ikke forslag til avtale ferdigstilt, grunnet stor 
arbeidsmengde og nytilsatte som er i opplæring i sekretariatet. Forslag til avtale bør 
også behandles i arbeidsutvalget i regionrådet først, slik vi har praktisert det i andre 
sammenhenger. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Forslag til avtale behandles først i arbeidsutvalget før 
den kommer til regionrådet, og deretter kommunestyrene. 
 
Tillegg til vedtak fremmet i møte: 
«…forslaget til avtale behandles først i arbeidsutvalget før den kommer til 
regionrådet, deretter i representantskapet, og til slutt i kommunestyrene. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Dan-Håvard Johnsen 
 
Orientering om status fra ordfører i Lyngen (saken er ikke ferdig utredet) 
Nord-Troms Regionråd har i tidligere møte diskutert et mulig formelt samarbeid 
med Tromsø IL. Regionrådet stilte seg meget positiv til en slik avtale. I fra mitt 
ståsted bør en slik avtale innebære klare forpliktelser for begge parter. Hva slike 
forpliktelser evt. Skal være må vi diskutere oss frem til men jeg ser for meg noe 
slikt; 
 
Tromsø IL: 
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Tromsø IL besøker en kommune i Nord-Troms en dag pr år. Hva denne dagen skal 
inneholde kan eksempelvis være fotballskole for barn på dagen og en 
oppvisningskamp med flest mulig A-Spillere mot et sammensatt Nord-Troms lag på 
ettermiddagen/kveld. 
Det eksakte tidspunkt for besøket avgjøres av Tromsø IL og formidles til Nord-
Troms Regionråd innen 1. februar samme år. Tromsø IL besørger selv transport til 
dette besøket. 
 
Vertskommune: 
Vertskommunen forplikter seg i samråd med Tromsø IL sin kontaktperson å stå for 
all bevertning til Tromsø IL sine representanter denne dagen. 
Vertskommunen må stille med en tilfredsstillende banefasilitet. DVS Kunstgress som 
ikke er eldre enn 10 år eller en god gressbane. Utstyr/organisering av fotballskolen 
er vertskommunen sitt ansvar. 
Aktiviteter ut over det skisserte avtales direkte mellom vertskommunen og Tromsø 
IL. Det kan f.eks. være overnatting/sosial tilstelning på kvelden. 
 
Nord-Troms Regionråd: 
Nord Troms Regionråd avgjør lokaliseringen av kommunen som får 
vertskapsfunksjonen. NTRR følger opp vertskommunen/idrettslaget og sørger for at 
de er inneforstått med sine forpliktelser. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Momentene som ligger i orienteringssaken er et godt utgangspunkt for å 
inngå en avtale mellom TIL og NTRR. 

2. Hver ordfører får i oppgave å forankre avtalen i klubbene. 
3. Saksordfører sjekker ut med Framtid i Nord om de kan bidra til å ta ut spillere 

til et sammensatt lag («presselag») som spiller kamp mot A-laget. 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 17/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: -identitetsbærer og 

berikelse  
Saksdokumenter:  

 Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
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Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28. 
november 2017 om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for 
framtiden. Utfordringer presentert i møte/dokumentert i prosjektsøknaden; 

• færre enn 1000 hopper som kan få føll 
• 100 føll blir født, det trengs 200 for å bevare rasen 
• mange hesteraser å velge mellom 
• utydelig identitet  
• ukjent rase 

 
Birgit Nielsen presenterte også noen forslag til hvordan man kunne jobbe for å sikre 
hesterasen framover gjennom; 

• tydelig identitet, basert på opprinnelseshistorie og kultur: fortellinger 
• egen sport som passer egenskapene: aktivitet 

 
Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette 
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.  
 
Birgit Nielsen er i etterkant av møtet utarbeidet en forprosjektskisse som legges 
fram til behandling i regionrådet.  
 
Forprosjektsøknaden: 
Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke 
lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 
 
Mål:  
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.  
 
Prosjektmål  
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en 
kunne vurdere om:  

 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall 
og kjøp/salg  

 det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med 
lyngshest  

 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner  
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 det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest 
innafor landbruk og helse  

 det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen  
 om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen 

(opprinnelse, kultur)  
 
Vurdering: 
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en 
forprosjekt- og en hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til 
omdømmearbeidet som har vært gjennomført i regionen, hvor tre stammers møte 
har vært ett element i den regionale identiteten. Omdømmesatsingen valgte ut tre 
stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre profilering 
rundt; 

 på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur 
 samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er 

eksotisk og eventyrlig 
 gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med 

gjennomføringsevne 
 
Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en 
felles regional identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og 
selges utad i opplevelses-sammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i 
prosjektsøknaden som for eksempel helse/terapiridning og til bruk i rideskoler. 
 
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som 
kan utvides over landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.  
 
Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til 
en kommunal satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive 
effekter. De viser også til erfaringer fra andre land, hvor identitetsskaping med 
utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor for reiselivet (jfr 
erfaringer fra Island).  
 
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge 
hesterasen. Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse.  
Den første kjente utstilling hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i 
Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert avl, primært i de nordligste 
fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor av 
lyngshesten i alle kommunene i regionen. 
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Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt 
opp med ca 50 % kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om 
midler fra begge regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. 
Begge regionrådene er foreslått som prosjekteiere, med representanter i 
styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-
Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra 
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og 
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen. 

 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 18/18 Uttalelse vedrørende forslag om endringer i Energiloven § 4-7 om krav 

om funksjonelt skille 
Saksdokumenter: forslag til endringer i Energiloven  
 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortingets Energi- og miljøkomité har til behandling et forslag om endring av 
Energiloven (2016), ved å unnta kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet 
om funksjonelt skille. Kravet i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Dette 
kravet innebærer at nettet må skilles ut i eget selskap. 
 
Fire av Nord-Troms kommunene er medlemmer i LVK (Landssamanslutninga av 
vasskraftkommunar). LVK har i samarbeid med andre interesser i kraftbransjen 
utarbeidet en uttalelse til saken; 
 
Uttalelse fra LVK, med flere:  
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Vedrørende behandling av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i 
energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille  
 
Lokale energibedrifter er motorer for lokal, bærekraftig næringsutvikling, 
kompetansearbeidsplasser og lærlinger til bransjen. Vi stiller oss med dette bak 
forslaget og ber komiteen om å støtte forslaget om å unnta selskap med under 
30.000 kunder fra kravet.   
  
Kravene i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Da saken var oppe til 
behandling i 2016 var det flere argumenter som burde vært vektlagt tyngre:   
  
  En av de viktigste målsettingene med reguleringen skulle være å unngå 
kryss-subsidiering. Dette er imidlertid allerede forbudt i dag. Det er unødvendig å 
innføre dobbelt lovgivning. Det er ikke synliggjort at kryss-subsidiering er en 
utfordring blant små og mellomstore kraftselskap.  
  
  Det er ingen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skal være strengere enn 
den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000 
kunder. EU har selv vurdert at et slikt krav vil være unødvendig byråkratiserende og 
dyrt. De økte kostnadene vil legges på kundene i form av økt nett-tariff. Vi mener 
dermed at et krav om et funksjonelt skille fremstår som lite forbrukervennlig.  
  
  Det funksjonelle skillet innebærer at ledelsen i energikonsernet (minimum 
daglig leder og styre) ikke kan ha ledende stillinger i nettselskapet. Dette vil 
forhindre ledelsen i mindre bedrifter fra å bruke ressurser der det er mest 
formålstjenlig. Resultatet vil dermed kunne være en dårligere utnyttelse av 
selskapets ressurser.   
  
  Et krav om funksjonelt skille for alle vil sannsynligvis medføre et økende 
konsolideringspress på lokale kraftselskap, og dermed større sentralisering av 
eierskapet på både produksjon og distribusjon. Dette vil kunne ha uheldige 
konsekvenser for den lokale beredskapen, i tillegg til tap av lokale 
kompetansearbeidsplasser. Vi mener slike prosesser bør skje som følge av valg 
selskap eller eiere ser på som hensiktsmessig, ikke på bakgrunn av fordyrende krav 
gjennom regulering.  
  
På bakgrunn av det overnevnte ber vi komiteen gi sin støtte til forslaget om å frita 
selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.  
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra LVK med flere vedrørende behandling 
av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i energiloven §4-7 om krav om 
funksjonelt skille. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 23/18  Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 
Ordføreren i Nordreisa har tatt initiativ til å nedsette et flyplassutvalg som overvåker 
og ivaretar flyplassen. Nord-Troms Regionråd er bedt om å oppnevne en 
representant til utvalget.  
 
Sammensetningen av utvalget er foreslått som følger (en representant fra hver 
aktør): ordfører i Nordreisa kommune, Avinor, reiseliv, næringsliv og regionrådet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner ordfører Ørjan Albrigtsen som representant i 
flyplassutvalget. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
Innspill til utvalget gitt i møte: flyplassutvalget bør ha som mål og få på plass en 
garanti om at Widerøe skal levere på regularitet. 
  
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Møte med NrK Troms – tidspunkt? 

 Ønsker å ha møte med redaktøren. Drøfte hvordan vi kan få bedre 
dekning/fremme saker fra regionen? 

 Samhandling mellom NrK Sapmi og Nrk Troms? 
 Tidspunkt – legges i tilknytning til KS kommuneprop – medio mai (k-prop 

legges fram 15. mai) 

Diskutere tema for møter våren 2018; 
- 19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte Kulturminister 

o Regionrådsmøte: behandle regnskap og årmelding + utsatte saker 
fra dagens møte 
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o Tema for møte med Tromsbenken: studiesenter, scooterløyper, 
regionreform (konsekvenser/nye strukturer) 

o Møte med Kulturministeren: fokus på 3 stammers møte (ikke 
mottatt svar på henvendelse - Svein følger opp) 

o Samferdselsdepartementet – møte vedrørende flyplassen (Øyvind 
følger opp) 

- 24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt)  
o Tema for møte: Tema 1:Regionreformen – aktuelle innledere Willy 

Ørnebakk/Ivar B. Prestbakmo. Tema 2: «Kontraster former folk» - 
fokus på lobbyering, mulighetsrommet i 
regionreformen/oppgavemeldingen - politisk lederskap – hvordan 
får vi gjennomslag? Roger Ingebrigtsen innleder. Møtested: Senter 
for nordlige folk, Kåfjord 

- 7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton) 
o Tema: gjort avtale med Lerøy. RUST – saker; «bruk» av prispenger, 

oppgavemeldingen - ungdomsmedvirkning – innspill 
oppgavemelding   

- 8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og 
infrastrukturprosjekt) 

o Tema: prosjekter som NUNT er koblet på. Fellesmøte 3 timer.  
- 29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM)  

o tema: status i arbeidet med kvikkleire-kartlegging, scooterløyper, 
barnevern/akutt-beredskap, kommunalt selvstyre (Dan-Håvard 
innleder på kommunalt selvstyre) 

- 19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019, 
saksordførerordningen 

 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 
 
Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms  
– invitasjon sendt fredag 16.02.18 hvor de inviteres til Senter for nordlige folk. 
Arbeidsutvalget utarbeider forslag til program. 
 
Besøk av Stortingets Transportkomitè i september  

 Nord-Troms Regionråd melder tilbake til SVV at vi ønsker å delta på det 
planlagte møte i Tromsø onsdag 5. september 2018. Saksordførere er Dan-
Håvard Johnsen og Eirik L. Mevik 
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 Regionrådet vil sette fokus på kyst til markedsstrategien og flaskehalser i vår 
region på ulike transport-årer (næringstransporter) 

 E6 Kvænangsfjellet 
 E6 Oteren (flaskehals – trafikksikkerhet) 
 De særlig utfordrende forholdene på FV 866 Langslett-Skjervøy  
 Rassikringsutfordringer 
 Modulvogntog – utvidelse av strekninger hvor dette kan tas i bruk 
 Ishavsbanen 
 Sørkjosen lufthavn – regularitet og potensiale 

 
Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms 

 Ordfører i Lyngen har i tidligere møte fremmet forslaget.  
 Tema tas opp under punktet «kommunalt selvstyre» i møte med 

Fylkesmannen i Troms 29. mai 2018. Dan-Håvard Johnsen innleder på tema 
«kommunalt selvstyre» - motorferdsel, heli-skiing etc 

Forespørsel fra Bredbåndfylket om møte i regionrådet 
 Regionrådet har dessverre ikke kapasitet til å sette dette på dagsorden 

 
FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET (oppstart kl 1300) 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Samme som tidligere på dagen 
Rådmenn: 
 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  
Einar Pedersen, Kåfjord 
Leif Lintho, Lyngen 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa  
Frank Pedersen, Kvænangen 

Administrasjon: Berit Fjellberg, daglig leder  
Lise Jakobsen, sekretær RU 

 
Sak 19/18 Innspill til Oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget (Regionreformen) 
Saksdokumenter: ekspertutvalgets oppgavemelding av 1.2.18 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av 
regjeringens forslag til regionreform. 
 
Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver 
og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. 
Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen 
bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.  
 
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. 
Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i 
dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, 
kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget 
mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet. 
Oppgavemeldingen ble lagt fram 1. februar 2018. 
 

 
 
Vurdering: 
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Nord-Troms Regionråd har i tidligere møter vært enige om å være på banen i dette 
arbeidet. Det er enighet om å utarbeide et utfordringsnotat til fylkesrådet i Troms 
som innspill til hvilke oppgaver vi ser kan legges til vår region, hvor vi har 
kompetanse og etableringsfortrinn fremfor å legge oppgavene til for eksempel 
Tromsø i den nye regionen.  
 
Nord-Troms Regionen ligger sentralt geografisk plassert i den nye regionen. Dette 
fortrinnet bør vi utnytte i det mulighetsrommet hvor oppgaver skal flyttes fra 
sentralt til regionalt nivå.  
 
Daglig leder presenterte innspill i PP-presentasjon (vedlagt.) 
 
Innspill gitt i møte; 

 Bør skrive inn tre stammers møte (distriktssenteret/ressurssenter) 
 Nordreisa skal ha eget møte – drøfte i formannskapene 
 Hvordan skal vi nå fram med budskapet? 
 Hvem skal vi nå fram til? 
 Målgruppe i første omgang: fylkesrådsleder Troms. Må jobbes politisk med 

dette. 
 Politisk strategisk lederskap må til i dette arbeidet 
 Kvensk  
 Unges medvirkning – ressurssenter 
 Statped – også aktuelt område 
 Naturforvaltning – her kan vi ta en rolle 
 Medieutspillsplan – «sak for sak» 

o Hva er budskapet? 
o Hvilke medier? 
o Hvem fronter/er kontaktpersoner? 
o Tidslinje   

 denne uka: Kvenske oppgaver til Nord-Troms. Ansvar: Øyvind 
Evanger og Knut Jentoft 

 før påske/om 14 dager: Naturforvaltning – oppgaver til NT. 
Ansvar: Svein Leiros og Dan-Håvard Johnsen 

 etter påske: unge – medvirkning/ressurssenter – utvidet ansvar. 
Ansvar: Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 
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Det utarbeides en egen medieutspillsplan for å fronte prioriterte områder fra Nord-
Troms. Det utarbeides også et innspilldokument som oversendes fylkesrådslederen i 
Troms. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 20/18 Høring leveringspliktige posttjenester 
Saksdokumenter:  

 Forslag fra Samferdselsdepartementet om å endre omdelingsfrekvensen 
for post 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet sendte 9.1.18 ut et forslag om å endre 
omdelingsfrekvensen for post ut på høring. Omdelingsfrekvensen er i dag på fem 
dager i uken. 
 
Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000. De neste årene frem til 2025 
forventes en ny halvering. Det gir sterkt fallende inntekter. På den andre siden ligger 
kostnadene ved å kjøre ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad 
fast. 
 
Regjeringen har brukt over 1 milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste 
fem årene. I forkant av 2018-budsjettet spilte Posten inn en vesentlig endring i 
selskapets forhåndsberegning av statlig kjøp, hvor Posten nå regner alle landets 
husholdninger som ulønnsomme for postomdeling. Posten har i lengre tid regnet de 
5 prosentene av husstandene i landet der det koster mest å omdele post som 
ulønnsomme, men utviklingen de siste årene endrer dette. 
 
På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet sett behov for å få gjennomført 
en utredning, som nå foreligger. Denne danner et viktig kunnskapsgrunnlag for 
endringene som foreslås. Utredningen viser et beregnet statlig kjøp som stadig vil 
stige og være på rundt 1 milliard kroner årlig fra 2025 – dersom dagens 
omdelingsfrekvens opprettholdes. 
 
 99,9 prosent av norske husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke 
nettbank, offentlige portaler, læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester, 
bredbåndstelefoni og e-aviser. Færre enn 2000 husstander mangler et slikt tilbud. 
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Sammenliknet med andre land i Europa og verden for øvrig er bredbåndsdekningen i 
Norge er svært god. Den norske befolkningen er for øvrig blant de mest digitale i 
verden og ligger helt på topp når det gjelder bruk av internett. 
 
Kommunikasjonen foregår raskere og mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.  
Det er denne utviklingen som gjør at innbyggerne sender stadig mindre post. 
Veksten i e-handel og sending av pakker veier langt fra opp for nedgangen i 
brevpostvolumet. Mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken 
i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare 7 småpakker i postkassen i hele 2017. 
 
De ulike alternativene til endringer som foreslås i høringen vil påvirke siste 
distribusjonsledd, det vil si utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde 
samlepostkasser.  Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil 
ikke påvirkes av de foreslåtte endringene. 
  
Høringsfristen er 6. april 2018. Endelig forslag om endringer i kravet til antall 
omdelingsdager i postloven blir lagt fram for Stortinget etter at 
Samferdselsdepartementet har ferdigbehandlet høringsinnspillene.  
 
Vurdering: 
Nord-Troms regionen er stor i utstrekning med punktvis bosetting og store 
distriktsområder. Posttjenesten er særlig viktig for folk som bor i distriktene. Derfor 
er dette en viktig høring å gi innspill til. 
 
Ett av alternativene som er foreslått er å redusere omdelingsfrekvensen til 
annenhver dag. 
 
Forslag til vedtak: 
Ordfører Svein O. Leiros og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse til 
Samferdselsdepartementet på vegne av Nord-Troms Regionråd. Forslag til uttalelse 
godkjennes pr epost i regionrådet før det oversendes departementet innen fristen 6. 
april 2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller 
Saksdokumenter:  
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 Forslag til samarbeidsavtale vedr arbeidsgiverkontroller (utarbeidet av 
skatteoppkreverne i Nord-Troms) 

Saksbehandler: rådmannsutvalget/sekretariatet 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms kommunene har de siste 10 årene kjøpt arbeidsgiverkontroller fra 
Tromsø. Tromsø kommune ga i 2017 beskjed om at de ikke lenger kan levere 
arbeidsgiverkontroller til kommunene i nordfylket.  
 
For 2018 har Kvænangen fått en avtale med Alta kommune, mens de 5 andre Nord-
Troms kommunene skal gjøre avtale med Skatt Nord om å ta 23 kontroller for 2018. 
Budsjettet for disse kontrollene beløper seg til kr 580.000.  
 
Skatteoppkreverne i Nord-Troms kommunene anbefaler at man inngår et samarbeid 
hvor det ansettes en egen kontrollør i Nord-Troms, etter vertskommunemodellen. 
Kontrolløren kan bosette seg i en av Nord-Troms kommunene, denne blir da 
vertskommune. Kontrolløren skal ha kontordager i alle kommunene. 
 
Fordelingsnøkkel for kostnader er forslått å settes i forhold til antall arbeidsgivere i 
deltakerkommunen. Skatteoppkreverne har også utformet forslag til 
samarbeidsavtale mellom kommunene og forslag til utlysningstekst. Ansettelse av 
kontrollør vil skje med virkning fra 1.1.2019. 
 
Forslag til mål for samarbeidet: 
«Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik 
at kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter 
skatteoppkreverinstruksen kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid 
skape et effektivt og faglig miljø som kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i 
regionen med regnskapskontroll hos arbeidsgivere.» 

 
Vurdering: 
Et forslag til samarbeid om arbeidsgiverkontroller kan gi flere fordeler enn ved kjøp 
av tjenesten utenfor regionen. Gjennom å tilsette en felles kontrollør vil man bidra 
til å bygge egen kompetanse i regionen, noe som også kan være et godt supplement 
til fagmiljøene innenfor regnskapsfeltet i regionen. Det handler om å legge pengene 
man har avsatt til oppgaven i en felles pott, som dekker kostnadene til en 
kontrollørstilling. 
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Rådmannsutvalget er også positive til forslaget om et samarbeid på dette feltet. Det 
er også gitt signaler om å arbeide for å få til ett tettere samarbeid på flere 
fagområder innen skatteregnskap, innfordring o.l. Gjennom samarbeid på 
spesialiserte områder kan man styrke den samlede kompetansen og bidra til å 
redusere sårbarhet (hjelpe hverandre/overlapp i ferier o.l.).  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd ser mange fordeler ved å inngå et samarbeid om 
arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms. Regionrådet anbefaler eierkommunene om å 
inngå et samarbeid,med virkning fra 1.1.2019. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 22/18 Sluttrapport boligprosjektet i Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport fra boligprosjektet 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Dette prosjektet har sitt utspring i bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-
Troms. Omdømmeprosjektet (2011-2014) var forankret i regionrådets 
styringsdokument «Nord-Troms Strategier». 
 
I forbindelse med rullering av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble 
det utarbeidet et oppdatert plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for 
vår region; 

 Demografiutfordringen 
 Kompetanseutfordringen 
 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 
For å møte disse utfordringene ville Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep 
gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus ble satt på 
bolyst, kompetanse og regional utvikling. Satsingen på boligutvikling i Nord-Troms 
henger sammen med disse fokusområdene. Prosjektene/satsingene er også 
forankret i Troms fylkeskommunes satsing på Nord-Troms gjennom en egen 
strategi for perioden 2014-2018. 
 
Om prosjektet: 
Visjon:   Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende 
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Hovedmål: Boligutvikling i et bolyst-perspektiv  - «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye 

samarbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv 
 
Aktivitetsmål:  Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene 
 

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer næringsutvikling, 
kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som inkluderer nye innbyggere 
 
Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for boligforsyning, som 
tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og universell utforming 
 
Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for eksempel base for 
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.  

 
               Delmål: HA1: Kartleggingsfase – (finne ut hvem skal vi planlegge for? Hva er reelle ønsker og behov? 

Hvilke kvaliteter ved boligen/bomiljøet, stedet er viktige? Hva kan vi lære av andre?) 
 

HA 2: Kompetanseutvikling – kunnskapspåfyll og nettverksbygging 
 

HA 3: Modell-utvikling – Nord-Troms modellen skal ta hensyn til miljø, arkitektur, universell 
utforming og lokale behov 
 
HA 4: Tilrettelegge for utbyggingsprosjekter 

 
HA 5: Læring og erfaring – spredning 

 
Målgrupper:  Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere 

Regionens innbyggere  
Hybelboere  
Næringsliv (entreprenører) 

 
Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1. oktober 2014. 
 
Faser i arbeidet: 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektet presenteres i møte av prosjektleder Torbjørn Tuoremaa (PP-vedlagt). 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Sluttrapporten fra prosjektet tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 

     FASE 3: 
     Drifts- og 
     vedlikeholdsfase

FASE 2: 
Utprøving- og etablering 
av 
      
   «Nord-
Tromsmodellen»

FASE 1: Kartleggings- og 
utviklingsfase
 Demografi – flytting - boligbehov
 Samfunnstrender - boligtrender
 Kompetanseutvikling
 Modellutvikling 
 Regional tiltaksplan
 Finansiering av neste fase
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Orientering fra rådmannsutvalget:  
oversikt ressursbruk kirke og menighetsarbeid i kommunene  
(egen oversikt er sendt ut i forkant av møtet). Kommentarer i møtet: 

 Oversikten gjøres ferdig med alle detaljer. Godt grunnlagsdokument som kan 
benyttes av kommunene for videre arbeid 

Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen  
 Tas kontakt med i etterkant av møtet for å få innspill som vi kan ta med i 

regionrådets arbeid med oppgavemeldingen 

Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 1530) 
 saken er ikke aktuell lenger, da Visit Lyngenfjord har vært på besøk i alle 

kommunene og presentert saken 

Orientering vedrørende status prosjekt barnevern ved Einar Pedersen: 
 Sluttrapport fra prosjektet foreligger 
 Ikke entydige tilbakemeldinger fra kommunene vedrørende samarbeid 
 Skal være møte med barnevernledere og RU 4. april – vil lage sak i etterkant 

av dette 
 Aktuelt å søke midler fra Fylkesmannen om samarbeid vedrørende 

akuttberedskap barnevern 
 Akuttberedskap må være på plass innen 1.1.19 

 
 
Møtet hevet kl 1600 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Regionreformen - oppgavemeldingen
MOMENTER TIL NOTAT TIL FYLKESRÅDEN

NORD-TROMS BLIR GEOGRAFISK SENTRUM I TROMS OG FINNMARK FYLKE

- HVILKET MULIGHETROM GIR DET OSS?

NYE OPPGAVER SKAL FLYTTES FRA STAT TIL FYLKET

- HVILKE OPPGAVER VIL VI HA TIL NORD-TROMS?
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OPPGAVEMELDINGEN FRA EKSPERTUTVALGET
- høringsfrist 9. mai 2018
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NÆRING, KOMPETANSE OG INTGRERING

• Ressurssenter ungdomsmedvirkning og kvensk 
satsing (rollen til dagens Distriktssenter på område 
unge og alt som har med kvensk å gjøre)
• Ansvar for opplæring av alle ungdomsråd i det nye 
fylket
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NÆRING, KOMPETANSE OG INTGRERING

•Grensetjenesten som en integrert del av 
Nordområdesatsingen 
•Utvide/styrke grensetjenesten i Skibotn – fokus 
næringsutvikling på Nordkalotten – særlig vekt på 
reiselivsutvikling over grensene (sømløst)
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NÆRING, KOMPETANSE OG INTGRERING

•Nord-Troms studiesenter – megler og møteplass 
for livslang læring i regionen
•NTSS som motor for kompetanseutvikling i 
regionen
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NATURRESSURSER

•Nord-Troms kan ivareta oppgaver i det nye fylket 
tilknyttet miljø og landbruksforvaltning:
• Eksempel oppgaver innen artsforvaltning
• Verneområdeforvaltning 
•Og andre oppgaver innen landbruksforvaltning
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SAMFERDSEL

•Nord-Troms kan ivareta oppgaver innen 
vegforvaltning dersom oppgaver skal overføres fra 
Statens vegvesen til det nye fylket
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KULTUR OG KULTURMINNEVERN

•Nord-Troms kan ivareta alle oppgaver tilknyttet 
kvensk språk og kultur
• Etablert fagmiljø (HKK, NTRM, språksenter i flere 
kommuner) – mange aktører i regionen
• Tilbud i grunnskole
• Kulturnæringsbedrifter, festivaler, spel
• Frivillig sektor; foreninger, kor, språk-kafè, mm
• Planer om etablere nasjonalt kventeater
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Hvilke muligheter ser dere for vår region?

Andre innspill til fylkesråden?
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Boligprosjektet Nord 
Troms
presentasjon

Skibotn 19 mars 2018
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Nord-Troms Boligprosjekt

Oppgaver

• Prosjektmål for boligprosjektet var:

• Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutvikling i 
kommunene.

• Kommunene i regionen skal få høyere bolig politisk 
kompetanse.

• Økt bolig politisk fokus og kompetanse skal bidra til 
boligutvikling og utbygging i kommunene.
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Delmålene i prosjektet

• Utvikling av modeller for boligforsyning

• Næringsutvikling , kompetanse tilførsel og attraktiv bomiljø

• Bidra til at institusjonelle arealer kan ha flere funksjoner

• Utvikling av samarbeidsforhold med samfunnsaktører som Husbank , 
næringsliv og alliansepartnere

• Utfordringer i fremtiden
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Utvikling av modeller for boligforsyning

• For at oppgradere eksisterende boligmasse til dagen standard TEK 17 finnes det 
finansieringsmuligheter i form av grunnlån fra Husbanken, denne modell blir ikke 
brukt veldig mye da det kreves store investeringskostnader for at klare kravene til 
Husbanken med bla universell utforming og energi/ miljø.

 

• Hamarøy modellen er en populær modell for at få bygd flere boliger / leiligheter i 
kommunene. Denne modell gir kommunene en mulighet at fremskaffe leiligheter 
til vanskeligstilte og flyktninger. Det gis tilskudd og grunnlån fra Husbanken 
hvilket gjør at leiekostnaden for kommunene blir relativt lave.

•  kommunene blir leietakere i denne modellen med tilvisningsrett . Det  stilles krav 
om at det bygges like mange leiligheter for det åpne markedet som det antall 
kommunen skal leie.
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• Modellen leie til eie er en interessant modell som er tenkt for de som ikke kan få et 
vanlig lån på bank men har potensiale på lengre sikt. Kommunen skriver et avtale 
med en bruker som etter 3- 5 års sparing og vedlikehold av boligen skal kunne ha 
nok med kapital for at kunne betale in egenandel på 15 % til bank og startlån og på 
den måten kunne eie boligen. 

• Denne modell kan videreutvikles med at man lager et samarbeidsavtale med en 
interessert utbygger som  setter opp boliger etter kommunens behov. Utbygger tar 
opp lån for boligene og skriver avtale med de brukere  om sparing og for 
vedlikehold med de brukere som er i behov av en bolig / leilighet på 3 år . etter 
disse årene å kan boligen / leiligheten overtas av bruker og utbygger kan løse inn 
lån. Her har Kåfjord kommune innført denne modellen. 
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Modellen tilvisnings avtale er en annen form som er bra for kommuner som trenger flere leiligheter. Når 
kommunene skriver samarbeidsavtale så er det utbygger som fremskaffer tomt og leiligheter. 

Tilvisnings avtale finansieres av Husbanken med grunnlån med 50 års nedbetalingstid , 1 års avdragsfrihet 
opp til 85% av total prosjektkost. 
Leieavtalen skrives mellom utbyggere og leietakere i et tilvisningsavtale.
Her er det krav om minst 40 % av leilighetene.
Denne modellen om tilvisningsavtale kommer at tas i bruk under 2017 – 2018 av noen kommuner i Nord 
Troms.  Den har også blitt brukt i Skjervøy kommune.            
 
Under 2016 har vi sett på en modell som er vanlig i byer og det er boligbyggelag, denne modell krever et 
stort antall leiligheter for at få økonomi i et prosjekt, i dag er det for få av større boligfelt som må ligge til 
grunn før boligbyggerlag i kommunene. 
 
Disse modellene her oven er lagd for at kommunene skal få en rimelig finansieringsmulighet av bolig 
bygging. De fleste modeller er for at kommunene skal kunne tilby vanskeligstilte en boplass. 
Det mangler i dag ordninger for at kommunene skal kunne tilby unge barn familier mulighet at skaffe seg 
en bolig / leilighet i sin hjemkommune. Det finnes startlån men det har blitt problem hos banker at 
godkjenne samfinansiering med start lån som egen andel. 
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Nord Troms Modellen
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Nord Troms Modellen

• Unge som trenger hybler i forbindelse med 
skolegang,
• Gamle med behov for hjelp i hjemmet,
• Universelt utformede leiligheter til de som trenger 
det. 
• Familier, pendlere og innvandrere. 
• Alle trenger et sted å bo. Kommunene våre er 
mangfoldige, og Nord-Troms modellen skal kunne  
tilpasses et bredt spekter av behov.
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Materialer og løsninger tilpasset regionen 
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Organisering – enkel-rekke-klynge
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Variasjon på landskap
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Nord Troms er mangfoldig

• Spektakulært
• Naturskjønt
• Spisse tinder
• Dype fjorder
• Frodige daler 
• Forutsetningene er forskjellige fra sted til sted
• Nord Troms modellen må kunne stå i forskjellige 
typer landskap og situasjoner.
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 Næringsutvikling, kompetansetilførsel, attraktiv bomiljø

 
• Kommunene har i mange fall startet et samarbeid med private utbyggere for 
bolig bygging i kommunene ,  det har vært et problem at finne interesserte 
utbyggere lokalt som har de økonomiske musklene som kreves for et bolig 
prosjekt.

•  I Nord Troms så har det vært noen større utbyggere som har fått jobben i de 
fleste kommuner. Det har også vært utbyggere fra andre fylker som har haft 
prosjekter i Nord Troms. De større utbyggerne har ofte kunnskap i Husbankens 
virkemiddel og det har tilført kommunene kompetanse i samarbeidsprosjekter. 
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• Kommunene har i sitt arbeid med boligutvikling sett mer nøysomt på plassering av 
boliger / leiligheter og at de har jobbet med at lage bomiljøer som er attraktive. 
Utbygging i kommunen har bidratt positivt og skapt engasjement hos andre lokale 
næringsaktører. 

• En del kommuner har startet en bolig gruppe hvor administrasjon , NAV og helse og 
omsorg sitter med for at finne de rette leilighetene for de som har søkt om en 
boplass. Her ser man på hvilke virkemiddel som må brukes for at kunne tilby en 
leilighet.  

•  Det er flere kommuner som planlegger bygging av boliger for rus og psykiatri og 
omsorgsboliger under 2018 – 2019 . I planlegging av disse boligene har man sett på 
hvilke virkemiddel Husbanken har og hvordan man kan skape  gode bomiljøer med 
base for kommunale tjenester.    
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Boliger oppført og planlagte 2015-2019
i Nord Troms .

Produserte boliger 2015-
2017

41 leiligheter/ boliger
Her er ikke Nybo sin boligproduksjon med

Planlagte boliger 2018-
2019

51 leiligheter / boliger
Her er ikke Nybo sin boligproduksjon med
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Utfordringer i fremtiden
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Spørreundersøkelse

10 klasse Skibotn

• 83 % bor hjemme i en 
enebolig
• 63 % ønsker bo i en 
leilighet i fremtiden.
• 50 % ønsker bo nært 
sentrum i fremtiden.
• 40 % kan bo i kollektiv.

Eldre i kommunen

• 100 % bor i en enebolig i 
dag.
• 50 % ønsker bo kvar.
• 90 % ønsker en leilighet i 
første etasje om de flytter.
• 90 % ønsker mulighet til 
personlig service i 
nærheten av en ny 
leilighet.
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Stedsutvikling

• Dette sier at det har skjedd en forandring fra tidligere, man 
ønsker flere felles arealer / møte plasser i nærheten hvor 
man skal bo, mm . Det er stedsutvikling som handler om at 
gjøre steder attraktive.
• urban ansiktsløfting
• rekonstruksjon av stedsidentitet 
• stedsbranding; det unike i fokus
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FDV

• Forvaltning drift vedlikehold  
• Da man etablerer nye boligfelt så bør man også se på hvordan FDV skal fungere i 
fremtiden, skal det være den tradisjonelle vaktmesteren som skal være ansvarlig 
for vedlikehold eller skal man se på en mer tverrfaglig løsning med høyere 
standard.

• Her trengs folk med IT kunnskap og selvfølgelig de som skal gjøre det praktiske. 
Om man legger in velferdsteknologien i alle nye leiligheter / boliger så  trenger 
man ikke spesial anpasse for brukere som er i behov av dette for at kunne ha et 
bra liv.  Feil oppdages veldig tidlig og tiltak settes inn. 

• For at få ned kostnader for vedlikehold og drift kunne det være et firma som 
hadde ansvar for flere kommuner. Under vinterhalvåret kunne man lage avtal 
med ASVO om snømåking vid entre dører samt bytte av pærer, mm .        
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Til slutt !

• At man i kommunene bilder en «bolig avdeling» som samler alle bolig 
funksjoner i kommunen, de skal ta hånd om bolig kø, være bolig-
koordinator og prosjektleder for bolig etableringer i kommunen, de skal 
også ha nær kontakt med NAV og helse og omsorg vid spesielle spørsmål 
som startlån og andre virkemiddel, på den måten får man en bedre 
oversikt over bolig markedet og man blir mer synlig for administrativ og 
politisk ledelse. 

•  At kommunene sammen ser over alle tenkbare utbyggere i Nord Troms og 
andre som har de økonomiske muskler som kreves for at gjennomføre 
byggeprosjekter å samler de en gang / år for at informere om planlagte 
byggeprosjekt i Nord Troms sammen med husbanken. For at nå 
interesserte utbyggere i Sverige og Finland kan Tornedalsrådet være en bra 
formidler av budskapet
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Takk for oppmerksomheten

   Fisketur i Sverige 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 13.03.2018 15.34.12
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr;
Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli;
Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen; Lise Jakobsen

Emne: Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 20.03.18
Vedlegg: 20182Kvæfjord kommune HØRINGSUTTALELSE - om mulige endringer i det kommunale
inntektsgrunnlaget.msg;Støtte fra næringsfondet i forhold til søknader fra regionrådet (1).pdf;Protokoll fra møte
NTRR 19.02.18.docx;Forslag utvidet samarbeidsavtale 06.03.18.docx;Totalregnskap 31.12.17.pdf;styrets
årsberetning 2017.pdf;Saksliste og dokumenter RR 20.03.18.docx;saksutredning RR møte
20.03.18.doc;Delregnskap 31.12.17.pdf;ÅRSRAPPORT 2017.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 20. mars. Møtet avholdes i forkant av
kommunalpolitisk toppmøte i Oslo.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Fra:                                    Birger Bjørnstad
Sendt:                                22. februar 2018 07:38
Til:                                      Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Cc:                                      Finansdepartementet;Helse- og omsorgsdepartementet;Fylkesmannen i 
Troms;KS;Vertskommunesammenslutningen LVSH;thorstensen@tmforsk.no;Sør-Troms regionråd;Berit 
Fjellberg;postmottak@balestrand.kommune.no;post@baerum.kommune.no;post@eigersund.kommune
.no;postmottak@nome.kommune.no;postmottak@saltdal.kommune.no;postmottak@salangen.kommu
ne.no;postmottak@skanland.kommune.no;epost@sondre-
land.kommune.no;postmottak@vestnes.kommune.no;Merete Hessen;Turid Norlunn Hanssen
Emne:                                2018/2/Kvæfjord kommune: HØRINGSUTTALELSE - om mulige endringer i det 
kommunale inntektsgrunnlaget
Vedlegg:                           Kvæfjord kommune F-sak 3 18 Møteprotokoll.pdf, Kvæfjord kommune F-sak 3 18 
saksframlegg.pdf

 
Denne epost m/vedlegg går til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til 
Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fylkesmannen i Troms, KS, 
Vertskommunesammenslutningen LVSH, Telemarksforskning, Sør-Troms regionråd og Nord-Troms 
regionråd samt de kommuner som er nevnt i saken
 
Kvæfjord formannskap har under F-sak 3/18 i møte 19.2.2018 avgitt høringsuttalelse omkring tre 
aktuelle saker som vedrører mulige endringer i det framtidige inntektsgrunnlaget for kommunene:
 
- om endringer i grunnlaget for kommunal eiendomsskatt
- om forslaget til revidert distriktsindeks
- om områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd med særlig vekt på vertskommunetilskuddet
 
Det vedlegges kopi av møteprotokoll og tilhørende saksframlegg
 
 
Vedtak i Kvæfjord formannskapet:
 
Kvæfjord formannskap viser til de pågående vurderinger av mulige endringer i det kommunale 
inntektsgrunnlaget, med koblinger til Kommuneproposisjonen for 2019. Formannskapet vil i denne 
sammenheng uttale:
 
1.      Kvæfjord formannskap finner det prinsipielt betenkelig at staten svekker forutsigbarheten for 

kommunenes planlegging og handlingsrom, ved stadige endringer i grunnlaget for kommunal 
eiendomsskatt. Gitt at der fortsatt kan foretas en slik skattlegging, bør staten overlate til det 
lokalpolitiske nivå å fastsette skattenivået innenfor det lovregime som nå er gjeldende. Med god og 
langsiktig økonomiplanlegging kan kommunene stimuleres til å se eiendomsskatt som en økonomisk 
buffer, forutsatt at skattenivået ikke ligger nær opp til lovens maksimale grense, en tilnærming som 
blir mer krevende dersom maksimalt lovlig skattesats blir senket. Kommuneloven § 44 stiller opp et 
krav til kommunenes økonomiplanlegging som i fjerde ledd presiserer at det for hvert enkelt år skal 
«anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp». Korresponderende med dette kravet 
må kommunene kunne ha en berettiget forventning til staten om at det ikke vedtas vesentlige 
endringer i inntektsgrunnlagets forutsetninger for samme planleggingsperiode.
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2.      Kvæfjord formannskap finner det rimelig at der jevnlig foretas en revisjon av distriktsindeksen, som 

blant annet inngår i grunnlaget for fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet. Prosessen 
rundt denne revisjonen framstår imidlertid utilfredsstillende. Formannskapet opplever det også som 
utilfredsstillende at departementet påpeker at det i ettertid vil bli gjort vurderinger av hvordan 
indeksen skal brukes i fordelingen av rammetilskudd. Denne tilnærmingen svekker indeksen som et 
faglig verktøy for å måle distriktsutfordringer. Formannskapet mener også at endringer i 
inntektssystemet relatert til ny indeks mer naturlig burde ses mot revisjonen av 
virkemiddelområdene, det vil si med førstegangseffekt fra 2021.

 
3.      Kvæfjord formannskap finner at den omseggripende gjennomgangen av de øremerkede tilskudd til 

kommunesektoren som er foretatt av en nedsatt ekspertgruppe, bør gjøres til gjenstand for offentlig 
vurdering og debatt før disse eventuelt trekkes inn i arbeidet med framtidige budsjetter. Som en 
generell innfallsvinkel kan det gis tilslutning til at flere av tilskuddsordningene avvikles og innlemmes 
i inntektssystemet. Ekspertgruppen har dog selv presisert at vurderingen er basert på en 
systemtilnærming, uten at virkninger og effekter er gjennomgått. Dette åpenbare fraværet av 
økonomisk konsekvens framstår som en betydelig svakhet i ekspertgruppens arbeid, som bare kan 
motvirkes ved at innlemming gjennomgående kobles til bruk av inntektsgarantiordningen INGAR for 
å gi berørte kommuner en tilstrekkelig sikkerhet mot brå og uhåndterbare inntektsbortfall.

 
4.      Kvæfjord formannskap finner det, hva gjelder ekspertgruppens forslag om å vurdere innlemming av 

vertskommunetilskuddet, ut fra en prinsipiell tilnærming betenkelig å tiltre avvikling av en 
øremerket tilskuddsordning på tvers av avtalen mellom staten og de berørte kommunene om det 
finansielle grunnlaget for det betydelige samfunnsoppdraget som vertskommunene påtok seg på 
1990-tallet. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet og større omfang enn noen tenkte 
for snart 30 år siden. Det framstår dog som et paradoks at virkningene av en suksessfylt reform nå 
kan medføre en stor grad av økonomisk usikkerhet for de berørte kommunene.

 
Ekspertgruppens henvisning til bruk av tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester synliggjør i 
seg selv behovet for nærmere vurdering av grunnlaget for å se på innlemming av 
vertskommunetilskuddet. Samtidig viser det omfattende tidsspennet for vertskommuneoppdraget at 
de berørte kommunene bør utvise vilje til å delta i evaluering av tilskuddsordningen, slik som 
ekspertgruppen gjennomgående tar til orde for når det gjelder tilskuddsordninger innrettet mot 
grupper av innbyggere. Formannskapet legger ellers til grunn at hel eller delvis innlemming av 
vertskommunetilskuddet i inntektssystemet må ha til konsekvens at en slik systemendring også ses 
mot inntektsgarantiordningen INGAR da det motsatte i løpet av kort tid ville bringe de store 
vertskommunene i en uhåndterbar økonomisk situasjon.

 
 
-- 
 
 
Melding om formannskapets vedtak sendes kun i form av denne epost m/tilhørende vedlegg
 
 
mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
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Kvæfjord kommune
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Vedlegg: Kvæfjord kommune F-sak 3 18 Møteprotokoll.pdf
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Vedlegg: Kvæfjord kommune F-sak 3 18 Møteprotokoll.pdf
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Vedlegg: Kvæfjord kommune F-sak 3 18 Møteprotokoll.pdf
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Kvæfjord kommune 
 

Saksframlegg 

Dato: 
Arkivref: 

26.01.2018 
2018/2 

 Saksbeh: 
Saksbeh. tlf: 

Birger Bjørnstad 
77 02 30 05 

 
 

 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
3/18 Formannskapet 19.02.2018 
   
   

Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvæfjord formannskap viser til de pågående vurderinger av mulige endringer i det kommunale 
inntektsgrunnlaget, med koblinger til Kommuneproposisjonen for 2019. Formannskapet vil i denne 
sammenheng uttale: 
 

1. Kvæfjord formannskap finner det prinsipielt betenkelig at staten svekker forutsigbarheten for 
kommunenes planlegging og handlingsrom, ved stadige endringer i grunnlaget for kommunal 
eiendomsskatt. Gitt at der fortsatt kan foretas en slik skattlegging, bør staten overlate til det 
lokalpolitiske nivå å fastsette skattenivået innenfor det lovregime som nå er gjeldende. Med god 
og langsiktig økonomiplanlegging kan kommunene stimuleres til å se eiendomsskatt som en 
økonomisk buffer, forutsatt at skattenivået ikke ligger nær opp til lovens maksimale grense, en 
tilnærming som blir mer krevende dersom maksimalt lovlig skattesats blir senket. Kommuneloven 
§ 44 stiller opp et krav til kommunenes økonomiplanlegging som i fjerde ledd presiserer at det for 
hvert enkelt år skal «anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp». 
Korresponderende med dette kravet må kommunene kunne ha en berettiget forventning til staten 
om at det ikke vedtas vesentlige endringer i inntektsgrunnlagets forutsetninger for samme 
planleggingsperiode.  

 
2. Kvæfjord formannskap finner det rimelig at der jevnlig foretas en revisjon av distriktsindeksen, 

som blant annet inngår i grunnlaget for fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet. 
Prosessen rundt denne revisjonen framstår imidlertid utilfredsstillende. Formannskapet opplever 
det også som utilfredsstillende at departementet påpeker at det i ettertid vil bli gjort vurderinger av 
hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av rammetilskudd. Denne tilnærmingen svekker 
indeksen som et faglig verktøy for å måle distriktsutfordringer. Formannskapet mener også at 
endringer i inntektssystemet relatert til ny indeks mer naturlig burde ses mot revisjonen av 
virkemiddelområdene, det vil si med førstegangseffekt fra 2021. 

 
3. Kvæfjord formannskap finner at den omseggripende gjennomgangen av de øremerkede tilskudd 

til kommunesektoren som er foretatt av en nedsatt ekspertgruppe, bør gjøres til gjenstand for 
offentlig vurdering og debatt før disse eventuelt trekkes inn i arbeidet med framtidige budsjetter. 
Som en generell innfallsvinkel kan det gis tilslutning til at flere av tilskuddsordningene avvikles 

Vedlegg: Kvæfjord kommune F-sak 3 18 saksframlegg.pdf
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og innlemmes i inntektssystemet. Ekspertgruppen har dog selv presisert at vurderingen er basert 
på en systemtilnærming, uten at virkninger og effekter er gjennomgått. Dette åpenbare fraværet av 
økonomisk konsekvens framstår som en betydelig svakhet i ekspertgruppens arbeid, som bare kan 
motvirkes ved at innlemming gjennomgående kobles til bruk av inntektsgarantiordningen INGAR 
for å gi berørte kommuner en tilstrekkelig sikkerhet mot brå og uhåndterbare inntektsbortfall. 

 
4. Kvæfjord formannskap finner det, hva gjelder ekspertgruppens forslag om å vurdere innlemming 

av vertskommunetilskuddet, ut fra en prinsipiell tilnærming betenkelig å tiltre avvikling av en 
øremerket tilskuddsordning på tvers av avtalen mellom staten og de berørte kommunene om det 
finansielle grunnlaget for det betydelige samfunnsoppdraget som vertskommunene påtok seg på 
1990-tallet. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet og større omfang enn noen 
tenkte for snart 30 år siden. Det framstår dog som et paradoks at virkningene av en suksessfylt 
reform nå kan medføre en stor grad av økonomisk usikkerhet for de berørte kommunene. 

 
Ekspertgruppens henvisning til bruk av tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester synliggjør 
i seg selv behovet for nærmere vurdering av grunnlaget for å se på innlemming av 
vertskommunetilskuddet. Samtidig viser det omfattende tidsspennet for vertskommuneoppdraget 
at de berørte kommunene bør utvise vilje til å delta i evaluering av tilskuddsordningen, slik som 
ekspertgruppen gjennomgående tar til orde for når det gjelder tilskuddsordninger innrettet mot 
grupper av innbyggere. Formannskapet legger ellers til grunn at hel eller delvis innlemming av 
vertskommunetilskuddet i inntektssystemet må ha til konsekvens at en slik systemendring også 
ses mot inntektsgarantiordningen INGAR da det motsatte i løpet av kort tid ville bringe de store 
vertskommunene i en uhåndterbar økonomisk situasjon. 
 

 
Vedlegg: 
Sør-Troms regionråd 29.1.2018: Høringsuttalelse til forslag om ny distriktsindeks. 
 
Dokumenter i saken: 
K-sak 55/17 Kvæfjord kommuners budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016 
F-sak 2/16 Høring - nytt inntektssystem 
Ekspertgruppe 19.12.2017 Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren 
Kommunal- og moderniseringsdep 18.12.17 14:16 17/1279-2 Utkast til rapport om distriktsindeks 
Telemarksforskning 25.1.18 21:41 Ny utmåling av distriktsindeksen - mulige konsekvenser for rammetils 
Kvæfjord kommune 11.11.2017 Forslag til budsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 

Saksopplysninger 
Kvæfjord kommunes økonomiske situasjon har over de seneste årene vært i betydelig bedring. Sterke 
regnskapsresultater har brakt kommunen ut av en svak trend. Bildet preges nå mer av god likviditet og 
akkumulering av fondsmidler. En langt bedre handlefrihet er manifestert via en investeringsramme i 
økonomiplan 2018-2021 med 238 mill kr. Denne utviklingen henger sammen med flere forhold; blant 
annet en god inntektsutvikling fra rammetilskudd og skatter medregnet nye inntekter fra eiendomsskatt 
(innført i 2014, utgjør i 2017 vél 9,8 mill kr), en forutsigbar og nøktern budsjettering samt utbredt lojal 
økonomiforvaltning innen alle vesentlige deler av virksomheten, både på politisk og administrativt nivå. 
 
Administrasjonssjefen oppfatter dog signaler fra statlig nivå som kan komme til å virke negativt inn på 
denne utviklingen, også sett i forhold til de forutsetninger som danner grunnlag for vedtatt økonomiplan 
2018-2021. Vi legger i det etterfølgende til grunn at formannskapet står som vedtaksorgan, ut fra sakens 
beskrivelse av kommunale rammevilkår vil det ikke være urimelig om formannskapet selv kommer til at 
denne også bør forelegges kommunestyret til behandling. Vi vil trekke fram tre forhold av betydning i 
dette bildet: 
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1. Den utvidede regjeringens Jeløyaplattform forutsetter endringer i grunnlaget for den kommunale 

eiendomsbeskatningen. Plattformen kan ses via www.regjeringen.no, direkte link: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/?q=Jeløya.  

2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte før jul ut forslag om ny distriktsindeks 
(DI), med høringsfrist 1.2.2018. DI skal synliggjøre distriktsutfordringer og brukes som verktøy 
til fordeling av distriktspolitisk innsats i flere ordninger, herunder også innretningen av deler av 
rammetilskuddet. For omtale av DI-revisjonen også til www.regjeringen.no eller direkte link: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-
na/revisjon-av-distriktsindeksen/id2582435/. 

3. På oppdrag fra KMD og Finansdepartementet har en ekspertgruppe foretatt en gjennomgang av de 
øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Gjennomgangen har tatt utgangspunkt i at dagens 
situasjon gir dårlig og lite effektiv statlig styring av kommunesektoren. For å møte dette, foreslår 
ekspertgruppen innlemming av flere tilskuddsordningen i inntektssystemet. Denne rapporten er 
også tilgjengelig via www.regjeringen.no; direkte link: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/35d768964072421eaeec14924ef6b6d2/omraadegjennomgang_oe
remerkede_tilskudd_kommunesektoren.pdf. 

 
Selv om sistnevnte rapport knapt har vært synlig i det offentlige ordskifte, synes gjennomgangen av de 
øremerkede tilskudd blant disse tre forhold å kunne få avgjort størst lokal betydning med hensyn til det 
kommunale inntektsgrunnlaget. Ekspertgruppen foreslår for eksempel at vertskommunetilskuddet knyttet 
til ansvarsreformen av 1991 bør vurderes for innlemming i inntektssystemet.  
 
Det må legges til grunn at overnevnte forhold vil være en del av bakteppet for regjeringens arbeid med 
Kommuneproposisjonen 2019, som vil bli framlagt i mai. 
 
 
1 Redusert eiendomsskatt 
Det vises til omtale av eiendomsskatt i egen tekstboks på side 11 i administrasjonssjefens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2018-2021. Planforslaget tok høyde for at Stortinget sist høst ga tilslutning til 
varslet forslag fra regjeringen om å innføre en ordning hvorved retten til å kreve eiendomsskatt på 
produksjonsutstyr og -installasjoner gradvis skal fjernes i løpet av fem år, regnet fra 2019. For noen 
kommuner betyr dette et betydelig inntektsbortfall. For Kvæfjord kommune er full effekt anslått til et 
inntektsbortfall fra 2023 med 456 000 kr. Det ble også vedtatt å nedjustere årlig ramme for skatteøkninger 
fra 2 promille til 1 promille, noe som tilsvarende begrenser det kommunale handlingsrom for endringer i 
skattenivå og eget inntektsgrunnlag. 
 
Jeløyaplattformen strammer ytterligere inn det lokalpolitiske handlingsrommet i forhold til bruken av 
eiendomsskatt som del av inntektsgrunnlaget. Plattformen tar til orde for å redusere eiendomsskattesatsen 
og skattegrunnlaget for hjem og fritidsboliger via to konkrete endringer. For det første skal maksimal 
eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger reduseres med minimum 2 promille, regnet fra dagens 
høyeste lovlige nivå med 7 promille. For det andre skal det innføres en obligatorisk regel med tak på 
verdsettelsen i eiendomsskatten, gjennomført slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune 
ikke blir for stort men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt. Videre iverksetting er ikke 
konkretisert, regjeringen vil derfor komme tilbake til oppfølging av Jeløyaplattformen på dette punkt. En 
første inngang til dette vil formentlig være Kommuneproposisjonen. 
 
Kommunens økonomiplan er gjort opp med eiendomsskatt fra og med 2019 med 5 ½ promille. Hensett 
dagens takseringsnivå tilsier for eksempel en skattlegging lik et øvre nivå med 5 promille en reduksjon i 
inntektene med vél 900 000 kr/år eller omlag 2,8 mill kr samlet for økonomiplanens tre seneste år. 
 
 
2 Revisjon av distriktsindeksen (DI) 
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KMD tilsendte 18.12.2017 kommunene utkast til ny DI, med sikte på fastsettelse av ny indeks i løpet av 
vinteren 2018. DI rangerer kommunene ut fra antatte distriktsutfordringer slik at lavere indeks gir større 
utfordringer. Ny DI vektlegger i større grad geografiske ulemper og utfordringer som følger av lite 
befolknings- og markedsgrunnlag, i tillegg til lange reiseavstander.  
 
KMD har pekt på behov for å revidere DI ut fra flere forhold. For det første er målene for regional- og 
distriktspolitikken blitt endret. For det andre har DI fått økt betydning for fordeling av virkemidler 
innenfor regional- og distriktspolitikken og fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet. For det 
tredje skal virkeområdene for regionalstøtte revideres fra 2021. I tillegg har Statistisk Sentralbyrå endret 
sin offisielle sentralitetsindeks, med betydning for oppbyggingen av DI. 
 
KMD framholder at verdiene i nåværende indeks ikke direkte kan sammenlignes med verdiene i utkast til 
ny DI. Departementet vil derfor gjøre egne vurderinger av hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av 
virkemidler innenfor regional- og distriktspolitikken og i fordelingen av distriktstilskudd over 
inntektssystemet. 
 
Forslag til ny DI angir slik vekting av tre ulike indikatorer, her stilt opp sammen med indikatorer fra 
tidligere indeks anno 2006: 
 
 Gruppe   Indikatorer      DI:  
 Geografi  Sentralitetsindeksen (SSB)      60 
 Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst siste 10 år      20 
 Demografi  Befolkningsutvikling siste 10 år      20 
            100 
 
 Gruppe   Indikatorer    2006:  
 Geografi (40)  Sentralitet         20 
    Befolkningstetthet       10 
    Reisetid         10   
 Arbeidsmarked (20) Aldersgruppen 20-64 år       10 
    Sysselsettingsvekst siste 10 år      10 
 Levekår (10)  Inntekt pr skattyter 17 år og over      10 
 Demografi (30)  Befolkningsutvikling siste 10 år      20 
    Eldreandel 67 år og eldre         5   
    Kvinner i aldersgruppen 20-39 år        5  
           100 
 
Ny DI måler distriktsutfordringer med to typer indikatorer. Den første er knyttet til geografiske ulemper 
og sentralitetsindeksen, som måler tilgjengelighet til arbeidsplasser og tjenester der folk bor. Den andre er 
knyttet til samfunnsutfordringer ut fra geografiulempene. 2006-indeksens koblinger til sysselsetting og 
levekår er tatt ut i utkast til ny indeks fordi disse ikke lenger regnes som spesifikke distriktsutfordringer. 
 
For mange kommuner vil ny DI innebære relativt store endringer sammenlignet med 2006-indeksen. 
Mens det nå er 170 kommuner som har DI på 35 eller lavere, vil utkastet til ny DI redusere antallet til 106 
kommuner. Samtidig øker antall kommuner med DI på 47 eller høyere fra 182 til 211. DI brukes i økende 
grad i fordelingen av regionalpolitisk begrunnede rammetilskudd. Kommuner med store 
distriktsutfordringer, det vil si lav indeks, får mer regionalpolitiske tilskudd. 
 
KMD ba om eventuelle tilbakemeldinger innen 1.2.2018. Det er fremmet høringsuttalelse fra Sør-Troms 
regionråd som vist i vedlegg til saken. Regionrådet går i kortform mot endringer i DI. Regionrådet finner 
at «de foreslåtte endringene er i liten grad faglig fundert, og er en ny omdreining på sentraliseringsskruen. 
Prosessen er også kritikkverdig. Kort høringsfrist og mangelfull utredning gjør at forslaget bør trekkes».   
 
Telemarksforskning har til illustrasjon beregnet hva endret DI vil bety for den enkelte kommune dersom 
(1) dagens grenseverdier for regionalpolitiske tilskudd forblir uendret og (2) basert på overføringene til 
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kommunene innenfor inntektssystemet for 2018. I likhet med alle andre kommuner i regionen, får også 
Kvæfjord økt DI i nytt forslag; fra 25,4 i 2006-indeksen og til 34,6 i forslaget til ny DI. Forutsatt at de 
regionalpolitiske tilskudd inklusive småkommunetillegget utmåles etter samme beregningsmåte som i 
inntektssystemet for 2018, vil tilskuddet til Kvæfjord kommune fortsatt utgjøre 5 543 000 kr.  
 
Kommunen er med DI=34,6 dog svært nær intervallgrensen for lavere DI, der intervallet 36-38 utløser 
småkommunetillegg med 4 990 000 kr mens 39-41 betyr småkommunetillegg med 4 435 000 kr innenfor 
IS 2018. Dette må også ses mot at KMD framholder at det vil bli gjort særskilte vurderinger av hvordan 
indeksen skal brukes i fordelingen av distriktstilskudd over inntektssystemet. 
 
 
3 Gjennomgang av øremerkede tilskudd 
Ekspertgruppen for gjennomgang av øremerkede tilskudd har hatt «økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre 
byråkrati» som utgangspunkt for sine vurderinger. Gjennomgangen har opphav i anbefalinger fra OECD, 
som et verktøy for «å forberede strukturelle endringer i offentlig sektor som kan gi fremtidig budsjettmessig 
handlingsrom». Gjennomgangen vil inngå i regjeringens beslutningsgrunnlag foran arbeidet med 
kommende års statsbudsjett. 
 
Rapporten viser sammensetningen av kommunesektorens inntekter, i 2017 summert slik at øremerkede 
tilskudd utgjorde 5,9 prosent av inntektene (mot mer enn 15 prosent for 20 år siden). Til sammenligning 
var skatter 40 prosent og rammetilskudd vél 32 prosent av inntektene i 2017. Rapporten er omfangsrik, vi 
har derfor bare sett på elementer som antas å kunne få vesentlig lokal betydning. Rapporten synliggjør at 
staten styrer både i stort og i smått, for eksempel via øremerkede tilskuddsordninger der et beskjedent 
omfang knapt står i forhold til ressursinnsatsen for å utløse tilskudd. Dette tilsier i seg selv at grunnlaget 
for bruk av øremerkede tilskuddsordninger jevnlig bør vurderes.  
 
KMDs veileder om statlig styring av kommunesektoren gir overordnede prinsipper for når øremerking 
kan brukes og krav til utforming av øremerkede tilskudd. Utformingen skal så langt mulig begrense 
byrdene både for kommunene og staten. Veilederen legger til grunn at øremerkede tilskudd begrenses til 
tilskudd som oppfyller minst ett av følgende tre kriterier: 
 
1 Nasjonalt prioriterte velferdstjenester i en oppbyggingsperiode. 
2 Finansiering av tjenester og tiltak i avgrensede geografiske områder eller til grupper av innbyggere. 
3 Tidsavgrensede forsøk og prosjekt. 
 
Ekspertgruppen oppfatter dagens situasjon med 247 ulike tilskuddsordninger lite formålstjenlig både for 
staten og kommunene, for mange også med mangelfull forankring i veilederen. Antallet ordninger er i seg 
selv heller ingen tillitserklæring til lokaldemokratiet. Det utfordrer rammestyringsprinsippet og påvirker 
de lokale prioriteringer på en måte som hindrer prioriteringseffektivitet. Mange tilskuddsordninger betyr 
unødvendige administrasjonsutgifter. Det er derfor behov for «en kraftig reduksjon i antall 
tilskuddsordninger» og utvikling av et system for helhetlig styring uten motstridende statlige signaler i 
forhold til kommunene. Blant flere forslag til presisering av regelverket, foreslås det at tilskudd begrunnet 
i grupper av innbyggere avvikles eller innlemmes automatisk etter fem år dersom det ikke er gjennomført 
en evaluering og det på bakgrunn av denne er besluttet at tilskuddet skal videreføres.    
 
Ekspertgruppens vurdering er sammenfallende med at det i Jeløyaplattformen (på side 45) er nedfelt at 
regjeringen vil «gjennomgå og forenkle øremerkede ordninger, slik at det gis større handlingsrom for kommunene 
og mindre byråkrati i stat og kommune». Ekspertgruppen presiserer at vurderingen av de ulike tilskudd er 
basert på en systemtilnærming, uten at virkningene og effektene av de enkelte tilskuddsordningene er 
gjennomgått. Ekspertgruppen bygger sine forslag på at innlemming i inntektssystemet som hovedregel 
betyr fordeling etter kriterier som bygger på kommunenes objektive utgiftsbehov, noe som også vil endre 
fordelingen mellom kommunene.      
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Innlemming vil dermed normalt gi omfordelingseffekter, fordi øremerkede tilskudd ut fra sin egenart 
gjerne er skjevfordelt mellom kommuner. Skjevfordelingen kan skyldes at tilskuddet krever kommunal 
medfinansiering eller at det kun gjelder et fåtall kommuner eller grupper av innbyggere. Ekspertgruppen 
viser til at en kommune med vesentlig dårligere utvikling i rammetilskuddet enn landsgjennomsnittet fra 
ett år til det neste, vil bli delvis kompensert gjennom inntektsgarantiordningen i inntektssystemet. En 
kommune vil derfor ikke måtte tåle store relative tap i rammetilskuddet fra et år til et annet. 
 
De to klart største øremerkede tilskudd er integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og tilskudd til 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Disse utgjorde i 2016 17,6 mrd kr eller nær halvparten av 
alle øremerkede tilskudd. Tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er forøvrig blant de 15 
ordningene som fortsatt står uberørt etter ekspertgruppens gjennomgang og hvor det ikke foreslås 
innlemming i rammetilskuddet. 
 
Ekspertgruppen vurderer at det er 59 tilskudd som kan plasseres i veilederens kriterium 2: Finansiering 
av tjenester og tiltak i avgrensede geografiske områder eller til grupper av innbyggere. Ekspertgruppen 
viser til at det kan være vanskelig å utforme gode kriterier for fordeling via inntektssystemet, slik at 
finansiering gjennom rammetilskuddet kan være lite egnet. Ekspertgruppen kommer likevel til at det ikke 
bør legges for stor vekt på at alle forhold som kan medføre forskjeller i utgiftsnivået mellom kommuner 
skal elimineres. Samtidig er fordelingsvirkningene av det store antallet tilskuddsordninger høyst uklare. 
Det tilrås derfor strengere krav til begrunnelse for hvorfor rammetilskudd er uegnet for finansering av 
tjenester som kun gjelder grupper av innbyggere.  
 
Blant tilskudd under kriterium 2 kommer ekspertgruppen til at sju ordninger summert til 2,1 mrd kr bør 
innlemmes, herunder vertskommunetilskuddet som i 1993 ble etablert i kjølvannet av ansvarsreformen. 
Om dette framkommer det i rapporten (på side 84): 
 «Vertskommunetilskuddet er et eksempel på et tilskudd som er tilgjengelig kun for et avgrenset antall kommuner. Etter 
ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33 
kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med vertskommunetilskuddet er å 
kompensere de 33 vertskommunene for de beboerne som valgte å bli boende i institusjonskommunen. Selv om tilskuddet 
gjelder en klart definert gruppe innbyggere, er det etter ekspertgruppens vurdering lite som skiller disse beboerne fra 
tilsvarende brukere i andre kommuner. De ordinære hjemmeboende brukerne kompenseres kommunene for gjennom 
inntektssystemet, og eventuelle merkostnader utover dette vil det kunne søkes (delvis) refusjon for gjennom 
tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester. På den bakgrunn vurderer ekspertgruppen at det ikke virker rimelig å 
opprettholde et slikt særskilt tilskudd. Ekspertgruppen foreslår at vertskommunetilskuddet vurderes for innlemming.» 
 
... og videre (på side 85): 
«Felles for flere av overnevnte tilskudd er at de ble opprettet på ulike tidspunkt, men har alle eksistert i 10 år eller mer. Det 
bør derfor vurderes om begrunnelsen for hvorfor rammetilskudd er uegnet fortsatt er gyldig. Denne vurderingen bør legges 
til grunn for hvorvidt midlene bør innlemmes i det ordinære inntektssystemet eller om det er mer hensiktsmessig å benytte 
særskilt fordeling gjennom tabell C.» 
  
Tilskudd med «særskilt fordeling gjennom tabell C» er midler innenfor inntektssystemet som ikke blir 
fordelt etter de ordinære kriteriene, men som i en overgangsfase blir gitt en særskilt fordeling via tabell C 
i Grønt hefte. Grønt hefte er beregningsteknisk dokumentasjon til inntektssystemet, jf omtale i 
administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021, kapittel 2 Frie inntekter hvor 
vertskommunetilskuddet til Kvæfjord kommune er beregnet til nærmere 111,3 mill kr i 2018, tilsvarende 
25,8 prosent av kommunens driftsinntekter i dette året. 
 
Det er særskilt for vertskommunetilskuddet verdt å merke seg at halvdelen av samlet tilskuddsramme i 
2005, tilsvarende daværende verdi av kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år, ble innlemmet i 
inntektssystemet. Disse midlene ble deretter tilbakeført til det særskilte tilskuddet igjen fra 2009, med 
grunngiving i statsbudsjettet for 2009 om at «todelingen av tilskuddet til de 33 vertskommunene har ... 
vist seg å være komplisert». 
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Vurderinger 
Administrasjonssjefen velger av flere årsaker så langt mulig en faglig tilnærming til vurderinger av de 
overnevnte forslag til justeringer i finansieringen av kommunesektoren. En slik tilnærming er ikke enkel, 
den forstyrres også ved at det er politiske avveininger som ligger til grunn for de forslag som er fremmet 
innenfor alle tre forhold som det er omtalt ovenfor. I denne sammenheng må det også kunne pekes på at 
så vel høringsuttalelsen fra regionrådet om DI som kommunestyrets vedtak i budsjettsaken om at «små 
kommuner straffes» i hovedsak framstår som en politisk meningsytring i forhold til statlig styring av (de 
mindre) kommunene og der den videre oppfølging må tilligge det politiske nivå. 
 
I forhold til redusert eiendomsskatt, har finansministeren i nylig svar i Stortinget vist til at kommuner 
som møter reduserte inntekter bør «anstrenge seg for å finne innsparingsmuligheter som gir mer effektiv bruk av 
skattebetalernes penger» og videre at «kommuner som benytter seg av et bunnfradrag i eiendomsskattegrunnlaget, 
kan finne på å endre dette for å kompensere for inntektsbortfallet» men frarår slike grep. Hun kommer også til 
at «en særlig kompensasjonsordning for redusert eiendomsskatt som følge av eventuelle lovendringer vil fremstå 
som urimelig overfor de kommunene som har avholdt seg fra å skrive ut eiendomsskatt på hjem og fritidsboliger». 
Det sistnevnte er det for så vidt vanskelig å være uenig i.  
 
Mens kommunene fra statlig nivå for få år siden nærmest ble truet med kutt i rammeoverføringer dersom 
man lokalt ikke så et behov for å benytte seg av eiendomsskatt som en del av inntektsgrunnlaget, er de 
statlige styringssignaler på dette punktet nå endret. Kommunen må løpende forholde seg til de rammer 
som Stortinget gir for slik beskatning. Da det er små avvik mellom inntektsanslagene fra eiendomsskatt i 
kommunens økonomiplan og lokale virkninger av forslaget om redusert skattegrunnlag, samtidig som det 
også er kommunestyrets prioritet å redusere eiendomsskatten, finner administrasjonssjefen det rimelig at 
nye vurderinger av det lokale nivå på eiendomsskatt kan utestå til eventuell rammedebatt og behandlingen 
av budsjett og økonomiplan 2019-2022. Denne vurderingen bygger også på at lovgiver etter hvert overlot 
til kommunestyret selv å vurdere «hvor store avvik fra økonomiplanen som kan aksepteres før planen mister sin 
funksjon og dermed må undergis ny behandling» (Ot.prp. nr 43 (1999-2000), side 45).     
 
Revisjonen av distriktsindeksen (DI) framstår noe hastverkpreget. Høringsperioden er satt med et 
tidsspenn som trolig bidrar til færre høringsuttalelser. Det er heller ikke enkelt å få klarhet i mulige 
effekter på kommunenivå. I første omgang framstår justert effekt for Kvæfjord kommune ut fra endring 
fra 25,4 poeng i 2006-indeksen til 34,6 i ny indeks uten virkninger for rammetilskuddet, men samtidig 
svært nær intervallgrensen med 35,0 poeng for et redusert småkommunetillegg. Regionalt betyr ny DI i 
seg selv lavere rammeoverføring til for eksempel kommunene Salangen og Skånland med 1,1 mill kr.  
 
Samtidig peker KMD på at verdiene i nåværende indeks ikke direkte kan sammenlignes med verdiene i 
utkast til ny DI, videre også at departementet vil gjøre egne vurderinger av hvordan indeksen skal brukes i 
fordelingen av virkemidler innenfor regional- og distriktspolitikken og i fordelingen av distriktstilskudd 
over inntektssystemet. Det er nærliggende å anta at KMD med dette også kan komme til å bruke DI som 
et redskap for å nå politiske mål eller det regionrådet betegner som «en ny omdreining på 
sentraliseringsskruen».  
 
Så langt det har vært mulig å vurdere forslaget til ny DI, synes beregningsmåten i hovedsak å være basert 
på tilforlatelige faglige vurderinger. Dette bildet svekkes ved KMDs videre håndtering, både i form av en 
krevende høringsfrist og ved manglende konkretisering av mulige effekter. Bruken av ny DI til utmåling 
av distriktspolitiske tilskudd og regulering av virkemiddelområder må skje på en planmessig, forutsigbar 
måte. I dette ligger det også en forventning om at for eksempel midlene til distriktstilskudd medregnet 
småkommunetillegget i inntektssystemet, i størst mulig grad ikke reduseres for den enkelte kommune, det 
vil si at totalrammene for distriktspolitiske tilskudd og støtteordninger generelt bør opprettholdes. Det vil 
i det videre være naturlig at eventuelle endringer i inntektssystemet relatert til ny DI ses i sammenheng 
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med revisjon av virkemiddelområdene, det vil si med effekt fra 2021. I denne sammenheng vises det også 
til den omfattende gjennomgang av inntektssystemet som fant sted senest i 2016, jf F-sak 2/16 Høring – 
nytt inntektssystem. 
 
Gjennomgangen av de øremerkede tilskudd kan som tidligere nevnt antas å ha potensiale for betydelig 
lokal effekt på inntektsgrunnlaget. Administrasjonssjefen viser her til at ekspertgruppens overordnede 
vurderinger er sammenfallende med at det i Jeløyaplattformen er nedfelt at regjeringen vil «gjennomgå og 
forenkle øremerkede ordninger, slik at det gis større handlingsrom for kommunene og mindre byråkrati i stat og 
kommune». Det må således antas å foreligge en stor grad av politisk forankring for gjennomgang av de 
øremerkede tilskudd, med sikte på innlemming i inntektssystemet.  
 
Ekspertgruppen har presisert at vurderingen av de ulike tilskudd er basert på en systemtilnærming, uten at 
virkninger og effekter av de enkelte tilskuddsordningene er gjennomgått. Det åpenbare fravær av mulig 
økonomisk konsekvens framstår som en opplagt svakhet i ekspertgruppens vurderinger, forsterket ved at 
det også pekes på at de samlede virkninger nærmest ikke lar seg beregne. Ekspertgruppen har også vist til 
at et mulig fravær av øremerkede tilskuddsordninger kan medføre at sektordepartementer tar i bruk andre 
styringsvirkemidler overfor kommunene, så som ressursnormer og annen juridisk styring, noe gruppen 
oppfatter som svært uheldig. Det faller enkelt å tiltre en slik betraktning. 
 
Når det gjelder forslaget om å vurdere innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet, er det 
administrasjonssjefens oppfatning at en slik vurdering kan gjennomføres, men uten at det nå entydig er 
mulig å konkludere med innlemming eller ikke. Ekspertgruppen har i sin vurdering vist til at for mulige 
merutgifter knyttet til denne gruppen av innbyggere «vil det kunne søkes (delvis) refusjon for gjennom 
tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester» for deretter å konkludere med at det på den bakgrunn «ikke 
virker rimelig å opprettholde et slik særskilt tilskudd».   
 
Det er en opplagt logisk brist i denne henvisningen til tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. 
Ordningen er begrenset til personer under 67 år, en aldersgrense som i seg selv har vært tema ved flere 
høve. Gjennomsnittsalderen for de som kommer under vertskommunetilskuddet var ved siste årsskifte 
mer enn 64 år, i Kvæfjord kommune drøyt 65 år. Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester vil 
derfor, uavhengig av faktiske behov, være uaktuell for en stadig økende andel av vertskommunebeboerne.  
 
Administrasjonssjefen finner det prinsipielt sett betenkelig at vertskommunefinansieringen eventuelt skal 
avvikles som en øremerket tilskuddsordning, på tvers av det som etter hvert framsto som avtalen mellom 
staten og de berørte kommunene om det finansielle grunnlaget for det samfunnsoppdrag som Kvæfjord og 
en rekke andre kommuner påtok seg tilbake i 1991. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet 
og større omfang enn noen tenkte for 30 år siden, også fordi levekårene til målgruppen er blitt vesentlig 
forbedret. Det vil for mange framstå som et paradoks at de berørte kommuner ut fra effektene av en 
suksessfylt reform eventuelt må møte en stor grad av økonomisk usikkerhet. 
 
Samtidig tilsier det omfattende tidsspennet for vertskommuneoppdraget at de berørte kommuner bør vise 
vilje til å delta i en evaluering av tilskuddsordningen, slik ekspertgruppen på mer generelt grunnlag tar til 
orde for når det gjelder tilskuddsordninger som er innrettet mot grupper av innbyggere. I dag har 14 av 33 
vertskommuner færre enn 10 vertskommunebeboere. Bare 5 kommuner; Bærum, Søndre Land, 
Eigersund, Vestnes og Kvæfjord, har mer enn 30 beboere. Der finnes også noen mindre kommuner som 
har en større relativ andel av vertskommunebeboere; som Nome, Balestrand og Saltdal. Sammenholdt 
med faktorer som at tilskuddets opprinnelse var ulike utgifter forbundet med stedlig institusjonsdrift og 
ellers at vertskommunene både har høyst ulike innbyggertall og rammevilkår, vil nedtrappingsordningen 
som nå i uendret form har vært virksom siden 2011 på sikt gi utilsiktede systemeffekter. 
 
Selv om dette ikke vil gi den samme effekt for store, folkerike (verts)kommuner kan en avstemming av 
innlemming sett mot den relative inntektsgarantiordningen (INGAR) i inntektssystemet, på sikt være et 
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redskap for håndterbar innlemming av vertskommunetilskuddet. INGAR ser på den totale endringen i 
rammetilskuddet fra et år til det neste og skal i utgangspunktet også kompensere for lav vekst som henger 
sammen med innlemming av øremerkede tilskudd. Ved forrige (delvise) innlemming (i 2005) erfarte vi 
imidlertid at vertskommunetilskuddet ikke ble gjort til del av INGAR, hvoretter for eksempel Kommunal 
Rapport typisk rangerte de største vertskommunene Kvæfjord, Vestnes og Søndre Land som de tre 
fremste taperne i sin kommunevurdering av statsbudsjettet for 2009 (KR nr 32 for 9.10.2008 side 5).  
 
Administrasjonssjefen kommer etter dette til at kommunen ut fra manglende avklaring av konsekvens og 
forutsigbarhet bør avvise innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet. Samtidig bør vi 
sammen med de øvrige vertskommunene og avstemt med vertskommunesammenslutningen LVSH, være 
åpne for en evaluering av tilskuddsordningen med sikte på etablering av treffsikker nedtrappingsordning 
som samtidig ivaretar hensynet til nødvendig økonomisk forutsigbarhet for de berørte kommunene. En 
mulig utvei i det videre kan, slik ekspertgruppen også antyder, være at vertskommunetilskuddets 
langvarige tidsspenn tilsier at dette plasseres under inntektssystemets såkalte tabell C for tilskudd med 
særskilt fordeling. De berørte kommunene må da også gis sikkerhet mot brå og uhåndterbare 
inntektsbortfall ved at nedtrapping ses mot inntektsgarantiordningen innenfor inntektssystemet.     
 
 
 
 
Merete Hessen 
Administrasjonssjef 
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Lyngen kommune 
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24    
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/150-4 2211/2018 242 09.03.2018 

 

Støtte fra næringsfondet i forhold til søknader fra regionrådet 

 

Lyngen næringsutvalg behandlet saken i møte 28.02.2018, sak 1/18 og gjorde flg. 

vedtak: 
Lyngen kommunes næringsutvalg registrerer et stort antall søknader fra regionrådet som fremmes 
overfor næringsfondet, gjerne basert på vedtak i regionrådet. 
Næringsutvalget henstiller regionrådet til å sørge for prosjektfinansiering gjennom sine ordinære 
årlige tilskudd fra kommunene som er tilsluttet rådet. 
Næringsfondene har begrensede midler til å dekke et stort omfang av søknader, og vil som et 
minimum der det kan være aktuelt å gi tilskudd, forlange at søknader presenteres i god tid før 
budsjettarbeidet påbegynnes for kommende budsjettår. 
Søknader som fremmes fra regionrådet etter at budsjettene for kommende budsjettår er vedtatt, vil 
ikke kunne påregnes realitetsbehandlet. 
 
 
 
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til vår næringssjef tlf. 77701000. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åse Henriksen 
sekretær 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Kafè Ruija, Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Irene Toresen for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling. Det var enighet om å ta opp følgende 
tilleggssak: 

 Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 

REFERATSAKER: 
 Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny distriktsindeks 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt. 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 14/18  Godkjenning av referat fra møte 30.01.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 30. januar 2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 15/18 Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms 
 
Saksopplysninger: 
I seminar/møte i regionrådet 4. januar 2018 ble det jobba med hvordan vi skal   
legge et godt grunnlag for samhandling for utvikling av Nord-Troms, og hvordan vi 
sammen bygge en god samhandlingskultur. 
 
Med bakgrunn i drøftinger og innspill gitt i overnevnte møte, skal det utarbeides et 
forslag til utvidet samarbeidsavtale for å tydelig-gjøre forpliktelsen i samarbeidet og 
definere noen kjøreregler for samhandling. 
 
Sortering av materiale fra seminaret i januar er gjort, og bearbeidingsarbeidet er 
startet opp. Dessverre er ikke forslag til avtale ferdigstilt, grunnet stor 
arbeidsmengde og nytilsatte som er i opplæring i sekretariatet. Forslag til avtale bør 
også behandles i arbeidsutvalget i regionrådet først, slik vi har praktisert det i andre 
sammenhenger. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Forslag til avtale behandles først i arbeidsutvalget før 
den kommer til regionrådet, og deretter kommunestyrene. 
 
Tillegg til vedtak fremmet i møte: 
«…forslaget til avtale behandles først i arbeidsutvalget før den kommer til 
regionrådet, deretter i representantskapet, og til slutt i kommunestyrene. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 16/18 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Dan-Håvard Johnsen 
 
Orientering om status fra ordfører i Lyngen (saken er ikke ferdig utredet) 
Nord-Troms Regionråd har i tidligere møte diskutert et mulig formelt samarbeid 
med Tromsø IL. Regionrådet stilte seg meget positiv til en slik avtale. I fra mitt 
ståsted bør en slik avtale innebære klare forpliktelser for begge parter. Hva slike 
forpliktelser evt. Skal være må vi diskutere oss frem til men jeg ser for meg noe 
slikt; 
 
Tromsø IL: 
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Tromsø IL besøker en kommune i Nord-Troms en dag pr år. Hva denne dagen skal 
inneholde kan eksempelvis være fotballskole for barn på dagen og en 
oppvisningskamp med flest mulig A-Spillere mot et sammensatt Nord-Troms lag på 
ettermiddagen/kveld. 
Det eksakte tidspunkt for besøket avgjøres av Tromsø IL og formidles til Nord-
Troms Regionråd innen 1. februar samme år. Tromsø IL besørger selv transport til 
dette besøket. 
 
Vertskommune: 
Vertskommunen forplikter seg i samråd med Tromsø IL sin kontaktperson å stå for 
all bevertning til Tromsø IL sine representanter denne dagen. 
Vertskommunen må stille med en tilfredsstillende banefasilitet. DVS Kunstgress som 
ikke er eldre enn 10 år eller en god gressbane. Utstyr/organisering av fotballskolen 
er vertskommunen sitt ansvar. 
Aktiviteter ut over det skisserte avtales direkte mellom vertskommunen og Tromsø 
IL. Det kan f.eks. være overnatting/sosial tilstelning på kvelden. 
 
Nord-Troms Regionråd: 
Nord Troms Regionråd avgjør lokaliseringen av kommunen som får 
vertskapsfunksjonen. NTRR følger opp vertskommunen/idrettslaget og sørger for at 
de er inneforstått med sine forpliktelser. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Momentene som ligger i orienteringssaken er et godt utgangspunkt for å 
inngå en avtale mellom TIL og NTRR. 

2. Hver ordfører får i oppgave å forankre avtalen i klubbene. 
3. Saksordfører sjekker ut med Framtid i Nord om de kan bidra til å ta ut spillere 

til et sammensatt lag («presselag») som spiller kamp mot A-laget. 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 17/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: -identitetsbærer og 

berikelse  
Saksdokumenter:  

 Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
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Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28. 
november 2017 om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for 
framtiden. Utfordringer presentert i møte/dokumentert i prosjektsøknaden; 

• færre enn 1000 hopper som kan få føll 
• 100 føll blir født, det trengs 200 for å bevare rasen 
• mange hesteraser å velge mellom 
• utydelig identitet  
• ukjent rase 

 
Birgit Nielsen presenterte også noen forslag til hvordan man kunne jobbe for å sikre 
hesterasen framover gjennom; 

• tydelig identitet, basert på opprinnelseshistorie og kultur: fortellinger 
• egen sport som passer egenskapene: aktivitet 

 
Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette 
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.  
 
Birgit Nielsen er i etterkant av møtet utarbeidet en forprosjektskisse som legges 
fram til behandling i regionrådet.  
 
Forprosjektsøknaden: 
Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke 
lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 
 
Mål:  
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.  
 
Prosjektmål  
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en 
kunne vurdere om:  

 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall 
og kjøp/salg  

 det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med 
lyngshest  

 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner  
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 det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest 
innafor landbruk og helse  

 det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen  
 om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen 

(opprinnelse, kultur)  
 
Vurdering: 
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en 
forprosjekt- og en hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til 
omdømmearbeidet som har vært gjennomført i regionen, hvor tre stammers møte 
har vært ett element i den regionale identiteten. Omdømmesatsingen valgte ut tre 
stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre profilering 
rundt; 

 på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur 
 samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er 

eksotisk og eventyrlig 
 gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med 

gjennomføringsevne 
 
Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en 
felles regional identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og 
selges utad i opplevelses-sammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i 
prosjektsøknaden som for eksempel helse/terapiridning og til bruk i rideskoler. 
 
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som 
kan utvides over landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.  
 
Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til 
en kommunal satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive 
effekter. De viser også til erfaringer fra andre land, hvor identitetsskaping med 
utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor for reiselivet (jfr 
erfaringer fra Island).  
 
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge 
hesterasen. Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse.  
Den første kjente utstilling hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i 
Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert avl, primært i de nordligste 
fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor av 
lyngshesten i alle kommunene i regionen. 
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Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt 
opp med ca 50 % kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om 
midler fra begge regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. 
Begge regionrådene er foreslått som prosjekteiere, med representanter i 
styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-
Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra 
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og 
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen. 

 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 18/18 Uttalelse vedrørende forslag om endringer i Energiloven § 4-7 om krav 

om funksjonelt skille 
Saksdokumenter: forslag til endringer i Energiloven  
 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortingets Energi- og miljøkomité har til behandling et forslag om endring av 
Energiloven (2016), ved å unnta kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet 
om funksjonelt skille. Kravet i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Dette 
kravet innebærer at nettet må skilles ut i eget selskap. 
 
Fire av Nord-Troms kommunene er medlemmer i LVK (Landssamanslutninga av 
vasskraftkommunar). LVK har i samarbeid med andre interesser i kraftbransjen 
utarbeidet en uttalelse til saken; 
 
Uttalelse fra LVK, med flere:  
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Vedrørende behandling av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i 
energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille  
 
Lokale energibedrifter er motorer for lokal, bærekraftig næringsutvikling, 
kompetansearbeidsplasser og lærlinger til bransjen. Vi stiller oss med dette bak 
forslaget og ber komiteen om å støtte forslaget om å unnta selskap med under 
30.000 kunder fra kravet.   
  
Kravene i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Da saken var oppe til 
behandling i 2016 var det flere argumenter som burde vært vektlagt tyngre:   
  
  En av de viktigste målsettingene med reguleringen skulle være å unngå 
kryss-subsidiering. Dette er imidlertid allerede forbudt i dag. Det er unødvendig å 
innføre dobbelt lovgivning. Det er ikke synliggjort at kryss-subsidiering er en 
utfordring blant små og mellomstore kraftselskap.  
  
  Det er ingen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skal være strengere enn 
den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000 
kunder. EU har selv vurdert at et slikt krav vil være unødvendig byråkratiserende og 
dyrt. De økte kostnadene vil legges på kundene i form av økt nett-tariff. Vi mener 
dermed at et krav om et funksjonelt skille fremstår som lite forbrukervennlig.  
  
  Det funksjonelle skillet innebærer at ledelsen i energikonsernet (minimum 
daglig leder og styre) ikke kan ha ledende stillinger i nettselskapet. Dette vil 
forhindre ledelsen i mindre bedrifter fra å bruke ressurser der det er mest 
formålstjenlig. Resultatet vil dermed kunne være en dårligere utnyttelse av 
selskapets ressurser.   
  
  Et krav om funksjonelt skille for alle vil sannsynligvis medføre et økende 
konsolideringspress på lokale kraftselskap, og dermed større sentralisering av 
eierskapet på både produksjon og distribusjon. Dette vil kunne ha uheldige 
konsekvenser for den lokale beredskapen, i tillegg til tap av lokale 
kompetansearbeidsplasser. Vi mener slike prosesser bør skje som følge av valg 
selskap eller eiere ser på som hensiktsmessig, ikke på bakgrunn av fordyrende krav 
gjennom regulering.  
  
På bakgrunn av det overnevnte ber vi komiteen gi sin støtte til forslaget om å frita 
selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.  
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra LVK med flere vedrørende behandling 
av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i energiloven §4-7 om krav om 
funksjonelt skille. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 23/18  Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 
Ordføreren i Nordreisa har tatt initiativ til å nedsette et flyplassutvalg som overvåker 
og ivaretar flyplassen. Nord-Troms Regionråd er bedt om å oppnevne en 
representant til utvalget.  
 
Sammensetningen av utvalget er foreslått som følger (en representant fra hver 
aktør): ordfører i Nordreisa kommune, Avinor, reiseliv, næringsliv og regionrådet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner ordfører Ørjan Albrigtsen som representant i 
flyplassutvalget. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
Innspill til utvalget gitt i møte: flyplassutvalget bør ha som mål og få på plass en 
garanti om at Widerøe skal levere på regularitet. 
  
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Møte med NrK Troms – tidspunkt? 

 Ønsker å ha møte med redaktøren. Drøfte hvordan vi kan få bedre 
dekning/fremme saker fra regionen? 

 Samhandling mellom NrK Sapmi og Nrk Troms? 
 Tidspunkt – legges i tilknytning til KS kommuneprop – medio mai (k-prop 

legges fram 15. mai) 

Diskutere tema for møter våren 2018; 
- 19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte Kulturminister 

o Regionrådsmøte: behandle regnskap og årmelding + utsatte saker 
fra dagens møte 

140



 

9 

o Tema for møte med Tromsbenken: studiesenter, scooterløyper, 
regionreform (konsekvenser/nye strukturer) 

o Møte med Kulturministeren: fokus på 3 stammers møte (ikke 
mottatt svar på henvendelse - Svein følger opp) 

o Samferdselsdepartementet – møte vedrørende flyplassen (Øyvind 
følger opp) 

- 24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt)  
o Tema for møte: Tema 1:Regionreformen – aktuelle innledere Willy 

Ørnebakk/Ivar B. Prestbakmo. Tema 2: «Kontraster former folk» - 
fokus på lobbyering, mulighetsrommet i 
regionreformen/oppgavemeldingen - politisk lederskap – hvordan 
får vi gjennomslag? Roger Ingebrigtsen innleder. Møtested: Senter 
for nordlige folk, Kåfjord 

- 7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton) 
o Tema: gjort avtale med Lerøy. RUST – saker; «bruk» av prispenger, 

oppgavemeldingen - ungdomsmedvirkning – innspill 
oppgavemelding   

- 8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og 
infrastrukturprosjekt) 

o Tema: prosjekter som NUNT er koblet på. Fellesmøte 3 timer.  
- 29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM)  

o tema: status i arbeidet med kvikkleire-kartlegging, scooterløyper, 
barnevern/akutt-beredskap, kommunalt selvstyre (Dan-Håvard 
innleder på kommunalt selvstyre) 

- 19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019, 
saksordførerordningen 

 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 
 
Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms  
– invitasjon sendt fredag 16.02.18 hvor de inviteres til Senter for nordlige folk. 
Arbeidsutvalget utarbeider forslag til program. 
 
Besøk av Stortingets Transportkomitè i september  

 Nord-Troms Regionråd melder tilbake til SVV at vi ønsker å delta på det 
planlagte møte i Tromsø onsdag 5. september 2018. Saksordførere er Dan-
Håvard Johnsen og Eirik L. Mevik 
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 Regionrådet vil sette fokus på kyst til markedsstrategien og flaskehalser i vår 
region på ulike transport-årer (næringstransporter) 

 E6 Kvænangsfjellet 
 E6 Oteren (flaskehals – trafikksikkerhet) 
 De særlig utfordrende forholdene på FV 866 Langslett-Skjervøy  
 Rassikringsutfordringer 
 Modulvogntog – utvidelse av strekninger hvor dette kan tas i bruk 
 Ishavsbanen 
 Sørkjosen lufthavn – regularitet og potensiale 

 
Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms 

 Ordfører i Lyngen har i tidligere møte fremmet forslaget.  
 Tema tas opp under punktet «kommunalt selvstyre» i møte med 

Fylkesmannen i Troms 29. mai 2018. Dan-Håvard Johnsen innleder på tema 
«kommunalt selvstyre» - motorferdsel, heli-skiing etc 

Forespørsel fra Bredbåndfylket om møte i regionrådet 
 Regionrådet har dessverre ikke kapasitet til å sette dette på dagsorden 

 
FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET (oppstart kl 1300) 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Samme som tidligere på dagen 
Rådmenn: 
 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  
Einar Pedersen, Kåfjord 
Leif Lintho, Lyngen 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa  
Frank Pedersen, Kvænangen 

Administrasjon: Berit Fjellberg, daglig leder  
Lise Jakobsen, sekretær RU 

 
Sak 19/18 Innspill til Oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget (Regionreformen) 
Saksdokumenter: ekspertutvalgets oppgavemelding av 1.2.18 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av 
regjeringens forslag til regionreform. 
 
Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver 
og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. 
Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen 
bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.  
 
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. 
Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i 
dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, 
kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget 
mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet. 
Oppgavemeldingen ble lagt fram 1. februar 2018. 
 

 
 
Vurdering: 
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Nord-Troms Regionråd har i tidligere møter vært enige om å være på banen i dette 
arbeidet. Det er enighet om å utarbeide et utfordringsnotat til fylkesrådet i Troms 
som innspill til hvilke oppgaver vi ser kan legges til vår region, hvor vi har 
kompetanse og etableringsfortrinn fremfor å legge oppgavene til for eksempel 
Tromsø i den nye regionen.  
 
Nord-Troms Regionen ligger sentralt geografisk plassert i den nye regionen. Dette 
fortrinnet bør vi utnytte i det mulighetsrommet hvor oppgaver skal flyttes fra 
sentralt til regionalt nivå.  
 
Daglig leder presenterte innspill i PP-presentasjon (vedlagt.) 
 
Innspill gitt i møte; 

 Bør skrive inn tre stammers møte (distriktssenteret/ressurssenter) 
 Nordreisa skal ha eget møte – drøfte i formannskapene 
 Hvordan skal vi nå fram med budskapet? 
 Hvem skal vi nå fram til? 
 Målgruppe i første omgang: fylkesrådsleder Troms. Må jobbes politisk med 

dette. 
 Politisk strategisk lederskap må til i dette arbeidet 
 Kvensk  
 Unges medvirkning – ressurssenter 
 Statped – også aktuelt område 
 Naturforvaltning – her kan vi ta en rolle 
 Medieutspillsplan – «sak for sak» 

o Hva er budskapet? 
o Hvilke medier? 
o Hvem fronter/er kontaktpersoner? 
o Tidslinje   

 denne uka: Kvenske oppgaver til Nord-Troms. Ansvar: Øyvind 
Evanger og Knut Jentoft 

 før påske/om 14 dager: Naturforvaltning – oppgaver til NT. 
Ansvar: Svein Leiros og Dan-Håvard Johnsen 

 etter påske: unge – medvirkning/ressurssenter – utvidet ansvar. 
Ansvar: Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 
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Det utarbeides en egen medieutspillsplan for å fronte prioriterte områder fra Nord-
Troms. Det utarbeides også et innspilldokument som oversendes fylkesrådslederen i 
Troms. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 20/18 Høring leveringspliktige posttjenester 
Saksdokumenter:  

 Forslag fra Samferdselsdepartementet om å endre omdelingsfrekvensen 
for post 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet sendte 9.1.18 ut et forslag om å endre 
omdelingsfrekvensen for post ut på høring. Omdelingsfrekvensen er i dag på fem 
dager i uken. 
 
Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000. De neste årene frem til 2025 
forventes en ny halvering. Det gir sterkt fallende inntekter. På den andre siden ligger 
kostnadene ved å kjøre ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad 
fast. 
 
Regjeringen har brukt over 1 milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste 
fem årene. I forkant av 2018-budsjettet spilte Posten inn en vesentlig endring i 
selskapets forhåndsberegning av statlig kjøp, hvor Posten nå regner alle landets 
husholdninger som ulønnsomme for postomdeling. Posten har i lengre tid regnet de 
5 prosentene av husstandene i landet der det koster mest å omdele post som 
ulønnsomme, men utviklingen de siste årene endrer dette. 
 
På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet sett behov for å få gjennomført 
en utredning, som nå foreligger. Denne danner et viktig kunnskapsgrunnlag for 
endringene som foreslås. Utredningen viser et beregnet statlig kjøp som stadig vil 
stige og være på rundt 1 milliard kroner årlig fra 2025 – dersom dagens 
omdelingsfrekvens opprettholdes. 
 
 99,9 prosent av norske husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke 
nettbank, offentlige portaler, læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester, 
bredbåndstelefoni og e-aviser. Færre enn 2000 husstander mangler et slikt tilbud. 
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Sammenliknet med andre land i Europa og verden for øvrig er bredbåndsdekningen i 
Norge er svært god. Den norske befolkningen er for øvrig blant de mest digitale i 
verden og ligger helt på topp når det gjelder bruk av internett. 
 
Kommunikasjonen foregår raskere og mer effektivt ved hjelp av digitale tjenester.  
Det er denne utviklingen som gjør at innbyggerne sender stadig mindre post. 
Veksten i e-handel og sending av pakker veier langt fra opp for nedgangen i 
brevpostvolumet. Mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken 
i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare 7 småpakker i postkassen i hele 2017. 
 
De ulike alternativene til endringer som foreslås i høringen vil påvirke siste 
distribusjonsledd, det vil si utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde 
samlepostkasser.  Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil 
ikke påvirkes av de foreslåtte endringene. 
  
Høringsfristen er 6. april 2018. Endelig forslag om endringer i kravet til antall 
omdelingsdager i postloven blir lagt fram for Stortinget etter at 
Samferdselsdepartementet har ferdigbehandlet høringsinnspillene.  
 
Vurdering: 
Nord-Troms regionen er stor i utstrekning med punktvis bosetting og store 
distriktsområder. Posttjenesten er særlig viktig for folk som bor i distriktene. Derfor 
er dette en viktig høring å gi innspill til. 
 
Ett av alternativene som er foreslått er å redusere omdelingsfrekvensen til 
annenhver dag. 
 
Forslag til vedtak: 
Ordfører Svein O. Leiros og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse til 
Samferdselsdepartementet på vegne av Nord-Troms Regionråd. Forslag til uttalelse 
godkjennes pr epost i regionrådet før det oversendes departementet innen fristen 6. 
april 2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 21/18 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller 
Saksdokumenter:  
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 Forslag til samarbeidsavtale vedr arbeidsgiverkontroller (utarbeidet av 
skatteoppkreverne i Nord-Troms) 

Saksbehandler: rådmannsutvalget/sekretariatet 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms kommunene har de siste 10 årene kjøpt arbeidsgiverkontroller fra 
Tromsø. Tromsø kommune ga i 2017 beskjed om at de ikke lenger kan levere 
arbeidsgiverkontroller til kommunene i nordfylket.  
 
For 2018 har Kvænangen fått en avtale med Alta kommune, mens de 5 andre Nord-
Troms kommunene skal gjøre avtale med Skatt Nord om å ta 23 kontroller for 2018. 
Budsjettet for disse kontrollene beløper seg til kr 580.000.  
 
Skatteoppkreverne i Nord-Troms kommunene anbefaler at man inngår et samarbeid 
hvor det ansettes en egen kontrollør i Nord-Troms, etter vertskommunemodellen. 
Kontrolløren kan bosette seg i en av Nord-Troms kommunene, denne blir da 
vertskommune. Kontrolløren skal ha kontordager i alle kommunene. 
 
Fordelingsnøkkel for kostnader er forslått å settes i forhold til antall arbeidsgivere i 
deltakerkommunen. Skatteoppkreverne har også utformet forslag til 
samarbeidsavtale mellom kommunene og forslag til utlysningstekst. Ansettelse av 
kontrollør vil skje med virkning fra 1.1.2019. 
 
Forslag til mål for samarbeidet: 
«Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik 
at kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter 
skatteoppkreverinstruksen kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid 
skape et effektivt og faglig miljø som kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i 
regionen med regnskapskontroll hos arbeidsgivere.» 

 
Vurdering: 
Et forslag til samarbeid om arbeidsgiverkontroller kan gi flere fordeler enn ved kjøp 
av tjenesten utenfor regionen. Gjennom å tilsette en felles kontrollør vil man bidra 
til å bygge egen kompetanse i regionen, noe som også kan være et godt supplement 
til fagmiljøene innenfor regnskapsfeltet i regionen. Det handler om å legge pengene 
man har avsatt til oppgaven i en felles pott, som dekker kostnadene til en 
kontrollørstilling. 
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Rådmannsutvalget er også positive til forslaget om et samarbeid på dette feltet. Det 
er også gitt signaler om å arbeide for å få til ett tettere samarbeid på flere 
fagområder innen skatteregnskap, innfordring o.l. Gjennom samarbeid på 
spesialiserte områder kan man styrke den samlede kompetansen og bidra til å 
redusere sårbarhet (hjelpe hverandre/overlapp i ferier o.l.).  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd ser mange fordeler ved å inngå et samarbeid om 
arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms. Regionrådet anbefaler eierkommunene om å 
inngå et samarbeid,med virkning fra 1.1.2019. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 22/18 Sluttrapport boligprosjektet i Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport fra boligprosjektet 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Dette prosjektet har sitt utspring i bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-
Troms. Omdømmeprosjektet (2011-2014) var forankret i regionrådets 
styringsdokument «Nord-Troms Strategier». 
 
I forbindelse med rullering av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble 
det utarbeidet et oppdatert plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for 
vår region; 

 Demografiutfordringen 
 Kompetanseutfordringen 
 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 
For å møte disse utfordringene ville Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep 
gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus ble satt på 
bolyst, kompetanse og regional utvikling. Satsingen på boligutvikling i Nord-Troms 
henger sammen med disse fokusområdene. Prosjektene/satsingene er også 
forankret i Troms fylkeskommunes satsing på Nord-Troms gjennom en egen 
strategi for perioden 2014-2018. 
 
Om prosjektet: 
Visjon:   Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende 
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Hovedmål: Boligutvikling i et bolyst-perspektiv  - «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye 

samarbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv 
 
Aktivitetsmål:  Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene 
 

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer næringsutvikling, 
kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som inkluderer nye innbyggere 
 
Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for boligforsyning, som 
tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og universell utforming 
 
Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for eksempel base for 
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.  

 
               Delmål: HA1: Kartleggingsfase – (finne ut hvem skal vi planlegge for? Hva er reelle ønsker og behov? 

Hvilke kvaliteter ved boligen/bomiljøet, stedet er viktige? Hva kan vi lære av andre?) 
 

HA 2: Kompetanseutvikling – kunnskapspåfyll og nettverksbygging 
 

HA 3: Modell-utvikling – Nord-Troms modellen skal ta hensyn til miljø, arkitektur, universell 
utforming og lokale behov 
 
HA 4: Tilrettelegge for utbyggingsprosjekter 

 
HA 5: Læring og erfaring – spredning 

 
Målgrupper:  Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere 

Regionens innbyggere  
Hybelboere  
Næringsliv (entreprenører) 

 
Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1. oktober 2014. 
 
Faser i arbeidet: 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektet presenteres i møte av prosjektleder Torbjørn Tuoremaa (PP-vedlagt). 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Sluttrapporten fra prosjektet tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 

     FASE 3: 
     Drifts- og 
     vedlikeholdsfase

FASE 2: 
Utprøving- og etablering 
av 
      
   «Nord-
Tromsmodellen»

FASE 1: Kartleggings- og 
utviklingsfase
 Demografi – flytting - boligbehov
 Samfunnstrender - boligtrender
 Kompetanseutvikling
 Modellutvikling 
 Regional tiltaksplan
 Finansiering av neste fase
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Orientering fra rådmannsutvalget:  
oversikt ressursbruk kirke og menighetsarbeid i kommunene  
(egen oversikt er sendt ut i forkant av møtet). Kommentarer i møtet: 

 Oversikten gjøres ferdig med alle detaljer. Godt grunnlagsdokument som kan 
benyttes av kommunene for videre arbeid 

Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen  
 Tas kontakt med i etterkant av møtet for å få innspill som vi kan ta med i 

regionrådets arbeid med oppgavemeldingen 

Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 1530) 
 saken er ikke aktuell lenger, da Visit Lyngenfjord har vært på besøk i alle 

kommunene og presentert saken 

Orientering vedrørende status prosjekt barnevern ved Einar Pedersen: 
 Sluttrapport fra prosjektet foreligger 
 Ikke entydige tilbakemeldinger fra kommunene vedrørende samarbeid 
 Skal være møte med barnevernledere og RU 4. april – vil lage sak i etterkant 

av dette 
 Aktuelt å søke midler fra Fylkesmannen om samarbeid vedrørende 

akuttberedskap barnevern 
 Akuttberedskap må være på plass innen 1.1.19 

 
 
Møtet hevet kl 1600 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regianrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

 
 

Forslag pr 6. mars 2018 

UTVIDET SAMARBEIDSAVTALE 

  
MELLOM KOMMUNENE 

KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN 
 

Om samfunnsutvikling gjennom: 
 

POLITISK SAMARBEID 
INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID 

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID 
UNGDOMSSATSING RUST 

NORD-TROMS STUDIESENTER 

 

            
 
 

Denne avtalen er forankret i selskapsavtalen til Nord-Troms Regionråd. 
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1 BAKGRUNN 
Drøfting av arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om 
hvordan man kan komme i posisjon /være i forkant i de politiske prosessene har 
stått på agendaen i regionrådet. Det har også vært diskutert hvordan man forankrer 
saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet 
for arbeidet. 
 
Med bakgrunn i dette har kommunestyrene høsten 2017 vedtatt endringer i 
selskapsavtalen, hvor ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør 
representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny Kommunelov, som vil 
gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.  
«I forslaget til ny lov foreslås det å ta inn en ny organisasjonsform beregnet for 
«produksjonssamarbeid», og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefellesskap. 

Videre foreslås det å regulere regionråd i kommuneloven. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast 
juridisk innhold. Utvalget foreslår at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler 
generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De 
skal ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer 
må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid).» 

 
2 MÅLSETTINGER 
Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i 
forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid. 

Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og 
samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og 
arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. 
 
 
3 PRINSIPPER FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING 

 Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge egen kompetanse/utvikle 
arbeidsplasser i regionen fremfor å shoppe tjenester utenfor regionen 

 Samhandlingen skal bidra til å øke iderikdommen og gi gjensidig læring 
 Sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltakelse 
 Bygge samarbeidet rundt sikre suksesser – la stridsspørsmålene modnes 
 Partene forplikter seg til å holde hverandre løpende orientert om 

samarbeidsplaner og faktiske samarbeid med kommuner utenfor Nord-
Troms-samarbeidet 

 Arbeide med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye  
 Markedsføring av resultater som regionale i felles fronting – regional 

identitetsbygging 
 Raushet for å se regionens beste 
 Fleksible og distribuerte modeller for skal ligge til grunn for samarbeidet 
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4 HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER 
 
POLITISK SAMHANDLING:  
Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, 
prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes 
innflytelse på dette. 

 
INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID: 
Overordnet mål er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 
administrativt gjennom interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere 
gode strukturer for gjennomføring. 

 
REGIONALT UTVIKLINGSARBEID: 
Vi skal ha fokus på samfunnsutvikling i Nord-Troms, og særlig vektlegge bolyst, 
kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner som prioriterte 
målgrupper. 
 
Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging skal ligge til 
grunn for arbeidet. Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i 
grunnsatsene for utviklingsarbeidet: 

 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 
 Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers 

møte 
 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 
UNGDOMSSATSING RUST 
RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-
Troms. RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning. 
  
NORD-TROMS STUDIESENTER 
Studiesenteret skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft. 
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5 ARBEIDSFORMER 
 
Bevisst bruk av ulike arbeidsformer på de ulike samarbeidsområdene skal redusere 
ressursbruk og gi raskere ønskede resultater for kommunene og Nord-Troms 
regionen. Dette skal skje gjennom: 

 Å forberede saker og sette disse på dagsorden.  Dette kan skje via 
enkeltkommuner, aktører i omverdenen eller av regionrådet selv. 

 Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og politiske vedtak. Lobby med en 
stemme; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivt bruk av saksordførere. 
Gjennom samling eller felles vedtak oppnå større innflytelse. 

 Informere og forankre regionrådets arbeid i eierkommunene, for å sikre 
legitimitet og forpliktelse. 

 Strategisk samarbeid, partnerskap, arena- og nettverksbygging.  
 Fremstå, fronte og feire sammen 
 Informasjon, planlegging, gjøre seg tilgjengelig for innspill og råd. 
 Administrativ samling og prioritering.  Gjennom samhandling oppnå større 

gjennomføringsevne og endringsmulighet. 
 Prosjektrettet arbeid i fellesskap. 
 En kombinasjon av to eller flere arbeidsformer ovenfor. 

 
I tillegg til avtalen skal etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet 
strategiplan for en fireårsperiode.  
 
Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er 
å utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i 
regionens øverste samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt 
arrangement vil være å sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for 
et konkret samarbeidstiltak. 
 
 
6 VARIGHET 
Avtalen er forankret i selskapsavtalen for regionrådet og følger samme vilkår for 
oppsigelse som denne. 
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     Nord-Troms ……………………. 2018 
 
 
 

Kvænangen kommune     Nordreisa kommune 
 
……………………………………    ……………………………………… 
 
Skjervøy kommune      Kåfjord kommune 
 
……………………………………    ……………………………………… 
 
Storfjord kommune      Lyngen kommune 
 
……………………………………    ……………………………………… 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                              Dato: 13.3.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til tidligere innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 20. mars 2018 kl 0830-0930    
  
Sted: Hotell Oslo (samme sted som kommunalpolitisk toppmøte) 
 
 
Saksliste og saksdokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 4-2018 
STED: Oslo 
TIDSPUNKT: 20. mars 2018 
REFERATSAKER:  
Fra Kvæfjord formannskap: uttalelser til 3 saker som vedrører 
mulige endringer i inntektsgrunnlaget for kommunene 

 
20182Kvæfjord 

kommune HØRINGSUTTALELSE - om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget.msg

Fra Lyngen kommune: støtte fra næringsfondet i forhold til 
søknader fra regionrådet 

 
Støtte fra 

næringsfondet i forhold til søknader fra regionrådet (1).pdf

VEDTAKSSAKER: Saksutredning  

 
saksutredning RR 
møte 20.03.18.doc

Sak 24/18 Godkjenning av referat fra møte 19.02.18 

 
Protokoll fra møte 
NTRR 19.02.18.docx

Sak 25/18 Forslag til utvidet samarbeidsavtale mellom 
kommunene om Nord-Troms Regionråd 

 
Forslag utvidet 

samarbeidsavtale 06.03.18.docx

Sak 26/18 Regnskap og årsberetning 2017 

 
Delregnskap 
31.12.17.pdf

Totalregnskap 
31.12.17.pdf

 
styrets årsberetning 

2017.pdf

Sak 27/18 Årsrapport 2017 

 
ÅRSRAPPORT 

2017.pdf

 
ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 

 Arbeid med innspill til Oppgavemelding – oppfølging fra sist møte 
 Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet 
 Status – prosjekt Lyngshesten 
 Orientering fra work-shop Nord-Troms Studiesenter og Universitetet – videre 

arbeid 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 24/18  Godkjenning av referat fra møte 19.02.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 19.02.18 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 19.02.18. 
 
 
Sak 25/18 Forslag til utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene om Nord-

Troms Regionråd 
Saksdokumenter:   

 Forslag til utvidet samarbeidsavtale pr 6.3.18 
Saksbehandler: Berit Fjellberg/Lise Jakobsen 
 
Saksopplysninger:  
Regionrådet har arbeidet for å styrke det politiske lederskapet og foreslått ny 
organisering som følge av dette. Ny organisasjonsmodell ble behandlet av 
kommunestyrene høsten 2017, hvor det ble vedtatt endringer i selskapsavtalen, 
som medfører at ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør 
representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny Kommunelov, som vil 
gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.  
 
Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i 
forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid: Regionalt samarbeid på 
politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, prioritering av politikkområder 
og utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette. Overordnet mål 
for det administrative samarbeidet er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren 
faglig og administrativt gjennom interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og 
etablere gode strukturer for gjennomføring.  
 
Som en del av prosessen med ny organisering ble det avholdt seminar i januar for 
ordførere og rådmenn. Forventninger, kjøreregler for samarbeidet og forpliktelse i 
samarbeidet ble drøftet både i plenum og i delte sesjoner mellom politiske og 
administrativt samarbeidsorgan. Drøfting og innspill er sortert og definert og utgjør 
grunnlaget for forslag til utvidet samarbeidsavtale. 
 
Vurdering: 
Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og 
samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og 
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arbeidsmetoder. Dette for å tydeliggjøre forventninger mellom partene, og at det er 
noen klare kjøreregler for samarbeidet. Gjennom å utarbeide en samarbeidsavtale 
og behandle denne i kommunestyrene vil det kunne bidra til å forankre regionrådets 
arbeid. 
 
I tillegg til kjøreregler for samarbeidet, skal avtalen definere hva partene skal 
samarbeide om. Det er tatt utgangspunkt i dagens hovedsatsinger i regionrådet som 
omhandler politisk samarbeid, interkommunalt oppgavesamarbeid, regionalt 
utviklingsarbeid, Ungdomssatsingen RUST og Nord-Troms Studiesenter. Disse 
satsingene er foreslått som samarbeidsområder. 
 
Når grunnlagsdokumentene for ny organisering av regionrådet er på plass er det 
klart for å starte arbeidet med strategiutforming. Planen er at det skal utformes 4-
årige strategiplaner med økonomiplan i starten av hver valgperiode. Denne 
behandles av representantskapet (formannskapene) i april og i kommunestyrene i 
juni for 4-årsperioden. Dette vil skje første gang etter valget i 2019.  
 
Videre prosess/ behandling av utvidet samarbeidsavtale:  

 Rådmannsutvalget 19.mars 
 Regionrådet 20.mars 
 Representantskap 24.april 
 Kommunestyrene i juni 2018, sammen med Revidert Selskapsavtale (ref. 

kommunestyrevedtak høst 2017). 
 
 
Forslag til vedtak: 
Regionrådet godkjenner forslaget til utvidet samarbeidsavtale og legger denne fram 
for behandling i representantskapet. 
 
 
 
Sak 26/18 Regnskap og styrets årsberetning 2017 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2017  
 Delregnskaper 2017  
 Forslag til styrets årsberetning for 2017 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord-Troms.  

165



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                          styremøte 20.03.18

 3 

 
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 
o Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd) 
o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for 

rapport og regnskap) 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt, 

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;  
 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport). 

Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk i 
regnskap 2017. 

 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og 
rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til 
uttrykk i regnskap 2017. 

 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT 
 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 

Regionråd har økonomisk ansvar. 
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp 
med et underskudd på kr 90.045 for 2017. Underskuddet forklares med vedtak om 
kjøp av tjenester i forbindelse med prosessen «ny organisering« av regionrådet. 
Dette gjaldt delvis frikjøp av daglig leder/kjøp av prosessledelse og kjøp bistand fra 
advokat i forbindelse med utarbeidelse av ny selskapsavtale. Til sammen ble det 
kjøpt tjenester for kr 297.471 i 2017. 
 
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2017, 
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «Møtekostnader» - overforbruk skyldes flere 2-dagers møter enn budsjettert. 
Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for 
rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av 
regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader. (Dette blir endret 
med virkning fra 2018) 

 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 11.420 for 
2017.  Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som 
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Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.  
 
Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2017. 
Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 
Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det ble gitt tilsagn om RDA-midler 
med inntil kr 5mill over 5 år til Kompetanseløftet. Etter år 4 (2017) gjenstår ca 
1,4mill av tilsagnsbeløpet. 
 
I tillegg inngår prosjektregnskapet for Nord-Troms konferansen (september 2017) i 
regnskapet til Kompetanseløft. Dette er også et regnskap gjort opp i balanse. 
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for 
regnskapsåret 2017 på kr 78.625. 
 
 
Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2017, 
med et underskudd på kr 78.625. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie 
fond. 

3. Forslaget til styrets årsberetning for 2017 godkjennes. 
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Sak 27/18  Årsrapport 2017 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2017  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
 
Årsrapporten for 2017 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-
Troms ungdomsråd/RUST og Nord-Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet 
«Kompetanseløft i Nord-Troms 2014-2018». «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår 
i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» som 
også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», som 
begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. I 2016 ble det 
iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord-Troms og Forskningsnode Nord-
Troms», begge er omtalt i rapporten. 
 
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2017 er også tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
Forslag til vedtak: 
Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2017, og legges 
frem for representantskapet. 
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ÅRSRAPPORT 2017 

Ungdomssatsingen RUST mottar årets næringspris under Tromskonferansen. 
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________________________________________________________________________ 
Årsrapport 2017 – Nord-Troms Regionråd DA 

2 

Representantskap

18 medlemmer

Styret

(ordførere) 

Daglig leder

Nord-Troms StudiesenterNord-Troms Ungdomsråd/

RUST

Prosjekter

Rådmannsutvalget

1. MÅLSETTING 
Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med 

saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og 

rikssammenheng. 

 

Selskapets overordnede målsetting 

 

Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og  

jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms. 

 

Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses 

på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i 

regionen. 

 

2. ORGANISERING 
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i 

Foretaksregisteret 31. desember 1997. 

 

Eiere 

• Kvænangen kommune 

• Nordreisa kommune 

• Kåfjord kommune 

• Skjervøy kommune 

• Storfjord kommune 

• Lyngen kommune 

 

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom  

eierkommunene med 1/6 hver. 

 

Organisasjonskart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 kommunestyre-

representanter fra hver eierkommune). Representantskapet ledes av Irene Toresen (Skjervøy) og 

nestleder Jenny Fyhn Olsen (Kvænangen), begge valgt i 2016. Representantskapet avholder møte en 

gang i året, etterfulgt av rådsforsamling (representantskap, ordførere og rådmenn). Hovedtema for 

rådsforsamling 2017 var Regionalt samarbeid Nord-Troms. 

I 2017 var det 20 år siden etableringen av 

Nord-Troms Regionråd. I den forbindelse 

ble det utarbeidet en egen jubileums-

brosjyre – både trykket og digitalt. 
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Styret består av ordførere i regionen, med varaordførere 

som vararepresentanter. Det har vært avholdt ni møter i 

2017. Styret tok i bruk Skype som møteverktøy i 2017, 

noe som har vært nyttig på flere måter: Vi sparer kjøring 

og tid og kan avholde flere møter etter behov. Styret har 

følgende sammensetning: 

 

• Svein O. Leiros (Kåfjord), styreleder (fra oktober), Ludvig Rognmo (personlig vara) 

• Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), nestleder (fra oktober), Irene Toresen (personlig vara) 

• Øyvind Evanger (Nordreisa), styremedlem, Olaug Bergset (personlig vara) 

• Dan-Håvard Johansen (Lyngen), styremedlem, Line van Gemert (personlig vara) 

• Knut Jentoft (Storfjord), styremedlem, Hanne Braathen (personlig vara) 

• Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), styremedlem, Ronald Jenssen (personlig vara) 
 

Rådmannsutvalget har vært ledet av Cissel Samuelsen (fra 

oktober). Det har vært avholdt ni møter i 2017. Utvalget har 

følgende sammensetning: 

 

• Anne-Marie Gaino (Nordreisa) 

• Cissel Samuelsen (Skjervøy) 

• Frank Pedersen (Kvænangen) 

• Leif Lintho (Lyngen) 

• Einar Pedersen (Kåfjord) 

• Trond-Roger Larsen (Storfjord) 

 

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 

rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. Det har vært fem møter i AU i 2017. 

 

3. ANSATTE 

 

Sekretariatet/RUST 

Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. 

 

Nord-Troms Studiesenter 

Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator.  

 

Prosjektstillinger 

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms er Troms fylkeskommunes satsing på Nord-Troms. 

Planen er realisert gjennom tre satsinger: Kompetanseløft, entreprenørskapssatsing og boligutvikling. 

 

Kompetanseløftet i Nord-Troms har engasjert prosjektleder Jan F. Fjære i 50 % stilling for strategisk 

kompetanseutvikling i bedrifter. 

Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ består av tre delprosjekter med egne prosjektledere i 

deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge gründere):  

• HoppIDÉ grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, Skjervøy vertskommune, kontorsted 

Burfjord 

• HoppIDÉ videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier: Halti næringshage 

• HoppIDÉ unge gründere, prosjektleder Rune Steinsvik/Marius Johansen, Halti næringshage 

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt hvor Storfjord er vertskommune. Prosjektleder er 

Torbjørn Tuoremaa.  
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4. AKTIVITET I 2017 

 

Satsingsområder 

4.1 Politisk og administrativt samarbeid 

4.2 Ungdomssatsingen RUST 

4.3 Nord-Troms Studiesenter  

4.4 Kompetanseløft Nord-Troms 

4.5 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 

4.6 Boligprosjekt Nord-Troms 

4.7 Forskningsnode Nord-Troms 

4.8 Mastergradsstipend Nord-Troms 

4.9 NUNT – forum for næringsutviklere Nord-Troms  

 

Dette er alle satsinger som er forankret i Nord-Troms Regionråds styrings- og strategidokument for 

perioden 2016–2019. 

 

4.1 Politisk og administrativt samarbeid 
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms har også i 2017 vært en av de store oppgavene vi har 

jobbet med. At Regionrådet har vært i førersetet på dette arbeidet, har gjort at vi har fått en forsterket 

satsing på Nord-Troms Studiesenter – et viktig verktøy for kompetanseutvikling i regionen.  

 

Den saken Regionrådet har hatt i fokus gjennom hele året, er 

Ny organisering av Nord-Troms-samarbeidet. Dette arbeidet 

startet opp på regionrådsmøte høsten 2016. Drøftingene i 

Regionrådets styre signaliserte et ønske om et sterkere politisk 

fokus (færre saker av administrativ karakter). Regionrådet kan 

ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte 

politikkområder, f.eks. der det er viktig å ha en felles holdning 

utad for å stå sterkere. Drøfting av arbeidsformer for å styrke 

det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan 

komme i posisjon/være i forkant i de politiske prosessene har 

stått på agendaen i flere møter. Det har også vært diskutert 

hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte 

kommune og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet. 

 

Målsettinger for arbeidet 

POLITISK  Regionalt samarbeid på politisk nivå, samskapt politikkutforming, prioritering 

av politikkområder, utviklingsområder samt kommunestyrenes «innflytelse» 

på dette. 

ADMINISTRATIVT  Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt gjennom regionalt samarbeid, prioritering av tiltak samt å 

etablere gode strukturer for gjennomføring. 

ORGANISATORISK  En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene under 

politisk og administrativt. 

 

Det er utarbeidet følgende grunnlagsdokument i arbeidet 

• Innsamlet relevant materiale – forskning og utredningsarbeid 

• Historisk bakteppe fra NUG AS til Regionrådet 2016 

• Drøftingsnotat til rådsforsamlingen april 2017 

• Oversikt over interkommunale samarbeidstiltak med regnskapstall per juni 2017 

 

Høsten 2017 ble Ny organisering av Nord-Troms Regionråd behandlet i alle kommunestyrer i 

eierkommunene, hvor det ble gjort likelydende vedtak: 

 

Politisk og administrativ leder av Regionrådet. 

178



 5 

 
 

________________________________________________________________________ 
Årsrapport 2017 – Nord-Troms Regionråd DA 

5 

1 x kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med virkning fra 

1.1.2018. Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter § 27 i Kommune-

loven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§ 3 Organisering» i gjeldende 

Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte 

kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør 

representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet (ordførerne) 

endrer benevnelse til Regionråd. 

2 Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 

Vedtektene legges frem for kommunestyret til behandling i 2018. 

3  Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 

administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene/prosjektene og 

sekretærtjenester for RU. x kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til 

rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling.  

 

Arbeidet følges opp i 2018 med utarbeidelse og behandling av nye vedtekter for Regionrådet. Det er 

også ønske om å avklare samarbeidet nærmere gjennom en utvidet samarbeidsavtale. Det skal 

avholdes fellesmøte mellom gammelt og nytt representantskap i 2018. 

 

Regionrådet hadde møte med Tromsbenken 24. november, 

hvor fokus var satt på ungdomssatsingen og Studiesenteret, 

statsbudsjettet, havbruksfond og fiskerihavner, god-

kjenning av scooterløyper, Ishavsbanen og Ullsfjord-

forbindelsen. 

 

Regionrådet og næringsutviklerne (NUNT) besøkte 

Sametinget i desember. I tillegg til å overvære plenums-

samlingen fikk vi i møter med politisk og administrativ 

ledelse presentert næringssatsing og virkemidler som 

Sametinget forvalter. Drøfting av en mulig samarbeids-

avtale ble luftet. Regionrådet vil invitere næringsutvalget i 

Sametinget på besøk til Nord-Troms i 2018.  

 

Administrativt samarbeid  

• Rådmannsutvalget hovedansvar – egen handlingsplan, fordelt arbeidsområder mellom seg 

• Har utarbeidet en oversikt over alle interkommunale samarbeidsordninger 

• Samarbeid om tjenesteproduksjon, egne stillinger (innkjøp, IT-leder, brannsjef) 

• Prosjektsamarbeid (blant annet velferdsteknologi og barnevern) 

• Utarbeidet forslag til vedtekter for rådmannsutvalget og forslag til porteføljestyring av 

utviklingsarbeid/prosjekter 

 

Politiske uttalelser 

• Uttalelse vedrørende behov for utredning av eksisterende løypenett for snøscootere i Nord-

Troms 

• Høring planprogram Regional transportplan 2018–2029 

• Uttalelse til Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere  

• Høring – planprogram og varsel om oppstart av regional plan for reindrift 

• Høring – planprogram regional plan for reindrift 

• Høring Regional transportplan 2018–2029 

• Uttalelse prioritering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til helsesøsterstudiet 

• Uttalelse opplæringstilbud videregående skoler 

 

Vedtakssaker – Nord-Troms Regionråd DA 

Økonomi 

• Regnskap 2016 og perioderegnskaper 2017 

Kent Gudmundsen, Martin Henriksen, Cecilie 

Myrseth, Sandra Borch og Torgeir Knag Fylkes-

nes fra Tromsbenken i møte med Regionrådet. 
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• Finansiering opptrykk kort vedrørende stedskvaliteter Nord-Troms (til bruk i HoppIDÉ) 

• Budsjett 2018/revidert budsjett 2018 

Organisasjon 

• Forslag til handlingsplan NUNT 2017 

• Regionalt samarbeid Nord-Troms/ny organisering (tema på alle møter) 

• Styrets årsberetning og rapport 2016 

• Engasjement vikar regional ungdomskonsulent aug–jan 

• Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget 

• Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret 

• Møteplan og årshjul 2018 

• Advokatbistand revidering av vedtekter 

• Stilling som sekretær for rådmannsutvalget fra 2018 

Andre saker 

• Revisjon retningslinjer mastergradsstipend – forsøksperiode 

• Organisering og finansiering egenandel «regional strategi for infrastruktur og kommunikasjon 

Nord-Troms» 

• Rusfritt 16. mai-arrangement 2017 

• Regionlisens miljøfyrtårn (saken ble senere trukket) 

• Konferanse Nord-Troms 2017, finansiering kommunal egenandel 

• Felles vannscooterforskrift for Nord-Troms 

• Søknad om støtte – forprosjekt hydrogen 

• Newton-rom Nord-Troms 

• Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år 

• NAV – ny kontorstruktur i Troms 

• Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms – organisering og finansiering (prosjekt) 

 

Møter/orienteringer, konferanser 

• Møte rektoratet UiT og fylkesrådsleder – finansiering studiesenter, Tromsø, 10.1.17 

• Fylkesmannens januarmøte, Tromsø, 10.–11.1.17 

• Møte fylkesrådsleder og administrasjon i fylket vedr. Nord-Troms-konferansen, Halti, 3.2.17 

• Nasjonal Skredkonferanse, Tromsø, 9.2.17 

• Presentasjon av Nordkalottens Grensetjeneste, 28.3.17 

• Møte med Troms fylkeskommune ved fylkesråd for samferdsel og administrasjonen 28.3.17 

• Møte med UiT, Nord Universitet og kunnskapsministeren om rekruttering av lærere i Nord-

Norge, Alta, 29.3.17 

• Møte med Tromsbenken, Oslo, 6.4.17 

• Nytt fra kommunene – orientering om aktuelle saker, erfaringsutveksling 

• Møte med Råfisklaget og kommunene i Nord-Troms vedrørende mottaksstasjoner, 

Olderdalen, 10.5.17 

• Kommuneproposisjon KS-konferanse, Tromsø, 16.5.17 

• Møte KMD vedrørende godkjenning av eksisterende løypenett for snøscootere, Oslo, 19.6.17 

• Arena Troms, Tromsø, 22.8.17 

• Prosessamling: Samskapt politikkutvikling for Nord-Troms, Nordreisa, 4.9.18 

• Konferanse UNGDATA Nord-Troms, Skjervøy, 6.9.17 

• Studenttreff og Arbeidslivsdagen UiT, 13.–14.9.17 

• Nord-Troms-konferansen, Storslett, 28.9.17 

• KS høstkonferanse, Tromsø, 12.–13.10.17 

• Helsedag Nord-Troms i samarbeid med UNN, Olderdalen, 24.10.17 

• Nettverkssamling byregioner, Haugesund, 25.–26.10.17 

• Tromskonferansen, Tromsø, 22.–23.11.17 

• Møte med Tromsbenken, Tromsø, 24.11.17 

• Møte med Spilleavhengighet Norge sammen med RUST, Lyngen, 27.11.17 
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• Orientering om Lyngshesten, Lyngen, 28.11.17 

• Orientering fra PST om trusselbildet, Lyngen, 28.11.17 

• Regionrådet og NUNT i møte med Sametinget, Karasjok, 4.–6.12.17 

 

Representasjon 

• OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa), 

Cissel Samuelsen (Skjervøy) som vara  

• Rådmannsforum Troms KS: Leder av rådmannsutvalget deltar 

• OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord) 

• Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord) 

• Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg, styremedlem 

• Representant til styringsgruppen for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole: 

Svein O. Leiros (Kåfjord) 

• Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger 

(Nordreisa), Svein O. Leiros (Kåfjord) som vara 

• Representant til styringsgruppe Newton-rom: Knut Jentoft (Storfjord) 

• Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord) og Øyvind Evanger 

(Nordreisa) 

 

 

  

Arbeidslivsdagen på UiT – Nord-Troms-gjengen! 
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4.2 Ungdomssatsingen RUST 
 

Visjon 

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane! 

 

Målsetting 

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal 

være en kanal for økt ungdomsmedvirkning. 

 

Organisering 

Ungdomsråd 

• Benjamin Johnsen – Lyngen  

• Erlend Gamst – Lyngen  

• Anja Rognli – Storfjord 

• Gunvei Moldstad – Storfjord  

• Runar Monsen – Kåfjord  

• Mathias Lilleberg – Kåfjord 

• Hannah S. Larsen – Skjervøy  

• Vilde Marie Karlsen – Skjervøy 

• Lukas Mikalsen – Nordreisa  

• Anna Elise Henriksen – Nordreisa 

• Adelen Henriksen – Kvænangen  

• Mia Johnsen – Kvænangen 

 

Fagråd 

• Eldbjørg Ringsby, leder – Skjervøy 

• Kåre-Bjørnar Olsen, nestleder – Lyngen 

• Jill Fagerli – Storfjord 

• Gerd Steinnes Nilsen – Kåfjord 

• Marit Boberg – Kvænangen 

• Nordreisa mangler representant i fagrådet 

 

Bemanning 

Saksordfører: Eirik Losnegaard Mevik – ordfører i Kvænangen 

Regional ungdomskonsulent i 50 % stilling: Victoria Figenschou Mathiassen (vikariat) 

 

Møter 

RUST har hatt 7 møter og behandlet 27 saker i 2017. Det har vært avholdt AU-møter i forbindelse 

med tiltak. Fagrådet har hatt to møter i tillegg til oppfølgende kontakt via e-post og telefon. 

 

Arrangementer 

Ordførerevent – Olderdalen 6. janaur 2017 

Formålet med eventet er å ufarliggjøre ordførerne slik at terskelen for kontakt og samarbeid blir lavere 

samt at ordførerne blir kjent med hva som opptar ungdom. Samtlige kommuner i Nord-Troms var 

representert med ordførere og RUST-representanter. Det var lagt opp til ballspill i Kåfjord Idrettshall, 

hvor det ble kjempet om heder og ære. Kvelden ble avsluttet med middag på Håkons Gjestehus, der 

stemningen satt løst med mye latter rundt bordet. – Det var utrolig morsomt å få være sammen med 

ungdomsrådet på denne måten. Et av målene med et slikt uformelt møte er at vi ordførere skal bli mer 

bevisste på hva som engasjerer. Det gir oss også en større forståelse av hva ungdomsrådets rolle i både 

regionen og den enkelte kommune er, uttaler Eirik Losnegaard Mevik, saksordfører for RUST og 

ordfører i Kvænangen.  
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RUST-konferansen 2017 – Halti kulturscene i Nordreisa 20. oktober 2017  

Formålet med RUST-konferansen er å tilby skolering i ungdomsrådsarbeid for de kommunale 

ungdomsrådene i Nord-Troms. RUST er arrangør og bestemmer innhold på konferansen. Det deltok 

omkring 40 personer på konferansen, og samtlige kommuner i Nord-Troms var representert. 

Ungdommens fylkesråd i Troms, saksordfører for RUST, Eirik Losnegaard Mevik, redaktør i Framtid 

i Nord, Kjetil M. Skog, og tidligere nestleder i RUST, Tonje Nilsen, bidro som foredragsholdere. 

Tilbakemeldingene fra ungdommene var gjennomgående gode, og det er tydelig at RUST-konferansen 

er svært viktig for de kommunale ungdomsrådene.  

 

Barne- og ungdomskonferansen 2017 – Bodø 30.–31. oktober 2017  

Carla Braastad Grape og Mia Johnsen deltok sammen med regional ungdomskonsulent på den 

nasjonale Barne- og ungdomskonferansen som Barne- og likestillingsdepartementet arrangerer annet 

hvert år. Konferansen hadde fokus på psykisk helse i tillegg til opplæring i hvordan man kan drive 

godt ungdomsrådsarbeid. 

 

Ungdommens fylkesting – Tromsø 3.–5. november 2017  

Ungdommens fylkesting arrangeres hvert år av Troms fylkeskommune, der ungdommer fra alle 

kommunene i fylket samles for å vedta viktige saker for ungdom i Troms og velge et nytt 

Ungdommens fylkesråd. I tillegg holdes det en rekke skoleringer og kurs, og ungdommene fra de 

forskjellige ungdomsrådene får muligheten til å utvide nettverket sitt. Flere RUST-ungdommer deltok 

på konferansen, og fem ungdommer fra Nord-Troms ble valgt inn i det nye Ungdommens fylkesråd. 

 

Tromskonferansen 2017 – Tromsø 22. november 2017  

RUST ble invitert til å delta på Tromskonferansen 2017 i forbindelse med utdelingen av Nærings-

prisen 2017, som fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen, tildelte ungdomssatsingen 

RUST. Carla Braastad Grape og Hermod Bakken fra RUST mottok prisen sammen med regionråds-

leder Svein Oddvar Leiros og regional ungdomskonsulent Victoria Figenschou Mathiassen. Med 

prisen følger det en pengepremie på 300 000 kroner.  

 

Ordførertur – Lyngen 27.–28. november 2017  

Formålet med ordførerturen er at ungdommene og 

ordførerne skal bli bedre kjent med hverandre slik 

terskelen for kontakt og samarbeid senkes. Fem av 

regionens seks kommuner var representert med 

ordførere og RUST-ungdommer. I evalueringen av 

forrige ordførerevent ble det vektlagt at både ungdom 

og ordførere ønsket å dra på tur sammen så raskt som 

mulig etter at ungdomsrådet er konstituert. Derfor ble 

årets tur lagt til november. Turen startet med 

vandring til en grillhytte på Lyngseidet, der det ble 

grillet pølser og kokt bålkaffe mens praten fløt løst rundt bålet. Deretter gikk turen til skolen på Eide-

bakken for turnering i bordtennis, biljard, volleyball og fotball, etterfulgt av felles møte og middag på 

Magic Mountain Lodge. Dagen ble avsluttet med kahoot og sosialt samvær. I tilbakemeldingene fra 

ungdommene ble det særlig vektlagt at de satte stor pris på at ordførerne valgte å være sosiale med 

ungdommene etter at det offisielle opplegget var ferdig. Det ble besluttet at ordførerne og RUST-

ungdommene skal styrke samarbeidet ytterligere med et oppfølgingsmøte 7. mai 2018. 

 

Tildelinger Prøv sjøl-fondet 

• Storslett LAN v/Sigvart Andersen tildelt 5000 kroner 

 

Etter denne tildelingen er det slutt på midler i fondet. Andre inkomne søknader må utsettes til fondet har 

blitt fylt opp igjen. Søknader om tilskudd til revitalisering av Prøv sjøl-fondet er sendt til alle nærings-

fondene i Nord-Troms. Søknadene er innvilget, og det jobbes nå med å få tilskuddene utbetalt. RUST 

har mottatt seks søknader til fondet, og disse vil bli behandlet så snart finansieringen er på plass.  
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Vedtakssaker 

• Rutiner for kommunikasjon og informasjon. Facebook, både RUST sin interne gruppe og 

chat, skal være kommunikasjonskanal. Møteinnkallelser og andre formelle dokumenter sendes 

i tillegg på e-post.  

• Årsrapport 2016. 

• Årshjul 2017. 

• Ungdata-undersøkelse i Nord-Troms ønskes gjennomført i samtlige kommuner. RUST skriver 

en uttalelse som leveres Regionrådet.  

• Rustfritt 16. mai-arrangement. Idrettshallen er booket 16. mai 2017. Det vil derfor ikke være 

mulig å gjennomføre skumparty på aktuell dato. Mange ungdommer debuterer med rus 16. 

mai. Siden formålet med arrangementet er å ha et rusfritt alternativ til det rusrelaterte som 

skjer denne datoen i Nordreisa, ser ikke RUST hensikten med å arrangere et rusfritt 

arrangement en annen dato. Skumparty-arrangementet utsettes til 2018. 

• Valg av leder og nestleder. Carla Braastad Grape (Storfjord) velges til leder, Hannah Sigrid 

Larsen (Skjervøy) til nestleder. Saksområder ble fordelt. 

• Endring av regler for utbetaling av Prøv sjøl-fondet. Andre halvdel av sum (5000 kroner) 

utbetales når ungdomsbedriftene har levert inn markedsplan i henhold til tildelingskriterier.  

• Ny logo for RUST skal lages. Skal være i samme uttrykksform som produserte bilder og 

Regionrådets grafiske profil. 

• Retningslinjer ved bruk av sosiale medier. 

• Ansvar ved bruk av sosiale medier. 

• Det skal lages en film for rekruttering til RUST. 

• Særutskrift av Storfjord ungdomsråds sak 07/17, hvor ingen ønsker å stille til valg som vara til 

RUST. RUST vedtok at saken må behandles på nytt jf. RUST sine vedtekter om to 

representanter fra hver kommune. 

• Regnskap og årsrapport tas til etterretning. 

• Sak til Ungdommens fylkesting: RUST ønsker at Ungdommens fylkesråd skal jobbe tettere på 

de kommunale ungdomsrådene.  

• Sak fra Rådmannsutvalget: Vurdere om fast møtested er mest optimalt. RUST ønsker å holde 

fast på dagens ordning med rullering på møtestedene Nordreisa og Olderdalen fordi det er 

mest demokratisk og for å fordele belastningen av lang reisevei. 

• Det skal alltid være et vegetaralternativ på RUST-møtene dersom dette er praktisk mulig. 

• Søknad om støtte til Lyden av Lyngsalpan: RUST støtter Lyden av Lyngsalpan med 10 000 

kroner. 

• NTUR ønsker å invitere ordførerne til et oppfølgingsmøte etter ordførerturen. Møtet 

innarbeides i årshjulet for 2018, og dato settes til 7. mai på Skjervøy. 

• Uttalelse: I forbindelse med besøk av Spillavhengighet Norge, skriver NTUR en uttalelse som 

tar opp problematikken rundt spillavhengighet blant unge. Uttalelsen overleveres Nord-Troms 

Regionråd. 

 

Aktiviteter og samarbeid 

• Styringsgruppe Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms. Representert ved Hannah Sigrid 

Larsen (Skjervøy) og vara Mia Eline Kviteberg (Lyngen). 

• Kompetansehevingsprogram for ungdomsarbeidere. Ungdata-undersøkelsen skal være 

grunnlaget. De som jobber med barn og unge skal få verktøy til å håndtere det som måtte 

fremkomme av negative resultater. Styringsgruppe representert ved Vilde Marie Karlsen 

(Skjervøy), Mathias Lilleberg (Kåfjord) og Mia Johnsen (Kvænangen). 

• Ungdommens fylkesråd i Troms ved Victoria Figenschou Mathiassen deltok på RUST-møte i 

mars for å fortelle hvem UFR er og hva UFR kan bidra med til ungdomsrådene. Hun opplyste 

at RUST kan løfte saker til UFR, som ved hvert fylkesting har 20 minutter taletid. RUST kan 

også sende to representanter til å delta på Ungdommens fylkesting.  

• Styringsgruppe HoppIDÉ. Representert ved Anna Elise Henriksen (Nordreisa) og Carla 

Braastad Grape (Storfjord). 
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• HoppIDÉ Innovasjonscamp. 

• Rekrutteringskampanje Menn til helse sammen med Nord-Troms Studiesenter. 

• Bistand med kartlegging av ungdomsskoler for SALT, som skal på turné med 

Blått:Rått:Rabalder i Nord-Troms. 

• Nord-Troms Regionråd. Kommunikasjonsstrategi. 

• Møte med Spillavhengighet Norge sammen med Regionrådet, der representanter fra 

organisasjonen orienterte om organisasjonens arbeid. På bakgrunn av dette møtet valgte Nord-

Troms ungdomsråd å utarbeide en uttalelse til Regionrådet. 

 

Politiske uttalelser 

• Uttalelse til Nord-Troms Regionråd: Ungdata-undersøkelse i Nord-Troms ønskes gjennomført 

i samtlige kommuner.  

• Uttalelse Rådmannsutvalget: Møtedeltakelse fagråd. 

• Uttalelse Storfjord ungdomsråd: Representanter RUST.  

• Sak til NUNT: Tildeling av midler til Prøv sjøl-fondet. 

• Sak til Rådmannsutvalget: Vurdering om fast møtested er mest optimalt. 

• Uttalelse til Nord-Troms Regionråd: Spillavhengighet blant unge. 
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4.3 Nord-Troms Studiesenter 
 

Mål  

Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å 

rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

 

 
 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms-kommunene 

og har som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning i regionen gjennom å gi fleksible 

tilbud. NTSS har en aktiv samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet, og driver i tillegg 

utdanningsvirksomhet på flere nivåer, formelle og uformelle, basert på kunnskapsbehovet i Nord-

Troms.   

 

NTSS har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i Strategisk plan 2014–18. Studiesenteret har 

satt i gang prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». Dette har vært med på å skape et sterkere 

fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virksomhet. 

Disse får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling 

av eget personale. 

 

Organisering 

Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling under Nord-Troms Regionråd, med en 

ressursgruppe som også fungerer som styringsgruppe i prosjektet. Gruppen består av representanter fra 

UiT, Troms fylkeskommune, næringsliv, kommuner, videregående skole og studiebibliotekene. 

 

Drift 

Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at 

kompetanse settes på dagsordenen.  

 

Studier og kurs 

• I januar startet 17 nye studenter på desentralisert sykepleierutdanning 

• 44 studenter på BED-fag (20 vår og 24 høst) 

• Oppstart lærerutdanning master 1–7 og 5–10, der 5 tar studiet samlingsbasert, noen flere fra 

Nord-Troms velger å følge samlingene i Alta 

• Planlagt og gjennomført kurs, blant annet: 

o Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling, 22 deltakere 

o Surdeigsbaking, 6 deltakere 

o Adobe InDesign, 15 deltakere 

o Kurs for kommuner i plan- og bygningsloven, 24 deltakere 

o Netthandel, 11 deltakere 

o Service og vertskapskurs, 33 deltakere  

o Lokalkunnskapskurs, 27 deltakere 

o Excel-kurs, 10 deltakere 

o Prosjektlederkompetanse, tre moduler, hhv. 21, 14 og 13 deltakere 

• Planlagt og gjennomført temadag helse – «Barn som pårørende» – 45 deltakere 

• Forhandlet frem avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT 

• Avholdt eksamener: 41 studenter har tatt til sammen 14 eksamener 

• Møter gjennom året med ulike institutter ved UiT for å få i gang studier i Nord-Troms 

gir større vilje hos UiT til å ha veiledningssamlinger for studenter i regionen 

• Deltatt på LEAN-kurs 10. februar, og satt i gang LEAN på egen arbeidsplass 

• Nordreisa kommune har byttet lyd/bildestudio og utbedret det trådløse nettverket 
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 Antall Antall studenter/deltakere Antall studiepoeng 

Studier 2017 16 89 1 660 

Eksamener 2017 14  41 *)  

Studier totalt 2006–2017 147 1 111 22 675 

Kurs 2017 14 259  

Kurs totalt 2006–2017  1 441  
*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie. To eksterne eksamener.  

 

Vedtak i Nord-Troms Regionråd vedr. Nord-Troms Studiesenter 

Regionrådet 

Sak 32/17: Uttalelse: prioritering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til helsesøsterstudiet 

Rådmannsutvalget 

Sak 03/17: Lærerutdanning femårig master – Nord-Troms deltar i pilotprosjekt, behovet i Nord-

Troms? 

Sak 04/17: Kompetanseheving innkjøp/bestillerrollen i kommunene  

Sak 27/17: Prosjekt «Jobbvinner» 
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4.4 Kompetanseløft Nord-Troms 
 

Utviklingsprogrammet 

I løpet av prosjektperioden 2014–2018 blir det 

gjennomført tre utviklingsprogram rettet mot 

utvikling av kompetanse i kommunesektoren, 

næringslivet og NTSS. 

  

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 

 

SATSINGSOMRÅDE HELSE 

Rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 – Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms ble vedtatt 

av den siste av kommunene i regionen i februar. Flere av tiltakene i planens handlingsdel ble satt i 

gang samtidig som planen ble jobbet frem:  

• Temadag: «Barn som pårørende» 8. juni 

• Ferdigstilt rekrutteringsfilm for menn til 

helse 

• Regionalt nettverk for helse- og 

omsorgslederne, 6 møter 

• Grunn- og videreutdanninger: DSU (kull 

2017), master i helsefag, helsesøster mv. 

• Arrangert Helsedag 24. oktober: 

«Framtidas helse- og omsorgsutfordringer i 

Nord-Troms», målgruppe helsepolitikere 

og helseledere i regionen 

NTSS deltok på konferanse i Tromsø om digitalisering og velferdsteknologi 19. april samt 

Samhandlingskonferansen 28.–29. november. 

 

SATSINGSOMRÅDE OPPVEKST  

• NTSS samarbeidet med UiT om 16 uker prekvalifiseringskurs i norsk og matematikk i januar–

mai for 7 søkere til lærerstudier.  

• Vi arrangerte infomøter i alle kommuner om lærerutdanning master 1–7og 5–10. Dette 

resulterte i at 5–10 studenter fra Nord-Troms begynte på utdanningen sist høst. 

• Kartlegging av alder på lærerne i regionen viser at halvparten er over 50 år og at det er behov 

for om lag 100 nye lærere i løpet av 10–15 år.  

• Kartlegging av behov for videreutdanning av lærere i Nord-Troms viser at det er grunnlag for 

studentgrupper på 15–30 lærere i norsk, engelsk og matematikk i regionen. Dette har ført til at 

kommunene har økt andelen lærere som får videreutdanning med statlig ordning. 

 

ANNET 

• Jobbet frem kursmoduler for kommunal prosjektlederkompetanse, gjennomført tre moduler 

for hhv. 21, 14 og 13 deltakere.  

 

Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 

• Planlagt og gjennomført kurs i lønnsomhet og netthandel.  

• Lokalkunnskapskurs som besto av webinaret «Vår lokale historie og våre kulturminner» samt 

tur/besøk til Lerøys visningsanlegg på Skjervøy, guidet tur til Spåkenes og Havnnes og 

elvebåttur til Mollisfossen.  

• Service- og vertskapskurs holdt både i Nordreisa og i Lyngen. Disse kursene krevde mye tid 

til både planlegging og gjennomføring. 

• Deltatt i organisering, gjennomføring av og etterarbeid etter konferansen «Nord-Troms når 

nye markeder» under Forskningsdagene – 160 deltakere. 

• Samarbeid med NUNT og Halti næringshage om kursbehov og for å spre informasjon om og 

øke deltakelse ved gjennomføring av kurs. 

Temadag: «Barn som pårørende» 8. juni. 
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• Spørreundersøkelse/telefonintervjuer med fiskemottakene i regionen om tiltak for rekruttering 

og kvalitetsforbedring. 

• Diskutert med Blått kompetansesenter/Nord-Troms videregående skole et mulig opplegg for å 

bedre rekrutteringen til desentraliserte fiskemottak og andre fiskemottak i regionen, jf. uttrykt 

behov i næringen. Må utredes nærmere. 

• Gjennomført markedsundersøkelse for å avdekke interesse for studiet «Sjømatproduksjon» i 

regi av UiT blant sjømatbedriftene i Nord-Troms (innenfor både fangst og havbruk).  

• Kontakt med regionens landbrukskontorer, bondelag og bonde- og småbrukarlag for å under-

søke interesse for kompetansetiltak innenfor landbruket – ingen konkrete resultater så langt. 

• Deltatt på «Næringsarena Troms» og Tromskonferansen. 

• Utarbeidet utlysning av internship innen reiseliv for North Experience. 

 

Fellesområdet Motor – Megler – Møteplass  

• Medvirket i møte med KUD/KD, kommuner i Finnmark og Nord-Troms og UiT Alta om 

fleksibel lærerutdanning femårig master – Nord-Troms som deltaker i pilotprosjekt. 

• Deltakelse på Peter F. Hjort-seminaret, Helsekonferanse om digitalisering og 

velferdsteknologi og Troms fylkeskommunes konferanse om regional næringsutvikling har 

ført til utvidet nettverk av kontakter og oppdatering på aktuelle problemstillinger og løsninger. 

• Møte i Alta med kunnskapsministeren om rekruttering av lærere til grunnskolen og 

studiesenterets betydning for å tilrettelegge for utdanning i regionen. 

• I august hadde vi besøk av kunnskapsministeren mfl., der vi fikk gitt en grundig presentasjon 

av Nord-Troms Studiesenter. 

• Invitasjon og besøk av studielederne ved UiT Helsefakultetet har gitt økt forståelse og vilje til 

veiledning av studentgruppe hos oss.  

• Deltatt på oppstartsamling/semesterstart ved UiT campus Alta og møtt noen av «våre» 

studenter – ca. 50 studenter bruker eksempelvis studiebiblioteket i Nordreisa. 

• Medvirket med tekst og bilder i brosjyre ifm. Nord-Troms Regionråds 20-årsjubileum. 

• Vedtatt samarbeidsavtale mellom kommunene og NTSS om studiebibliotek. Denne danner 

grunnlag for avtale med Universitetsbiblioteket underskrevet av partene 13. desember 2017. 

• Organisert oppgaveseminar for BED-studenter i oktober. 

• Gjennomført Nord-Troms-konferansen 2017 med over 140 deltakere. 

• Vi har hatt en del utfordringer med studentoversikt og eksamensarrangering. Oversikt over 

studenter kommer sent, og i flere tilfeller stemmer ikke oversikten med kandidatliste for 

eksamen. Dette gjør at vi kanskje får økte eksamenskostnader (flere vakter, annet lokale). Noe 

av forskjellen kan forklares med at studenter har meldt seg av eksamen eller ikke har godkjent 

arbeidskrav. Utfordringen er tatt opp i styringsgruppen. 

 

 

 

 

  

Nord-Troms-konferansen 28. september. 
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4.5 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 
 

 
 

HoppIDÉ grunnskole  

– rapportering fra prosjektleder Tonny Mathiassen 

 

HoppIDÉ er et treårig samarbeidsprosjekt mellom de seks Nord-Troms-kommunene, og vi har nå 

gjennomført to av tre år. Året har vært preget av store endringer i skoleledelsen i mange av 

kommunene. I tillegg til dette har to skoler blitt lagt ned og en ny skole har blitt etablert.  

 

Skjervøy er den første av kommunene i Nord-Troms som har fått inkludert UE-programmene i de 

lokale læreplanene, og gjennomfører nå fast Våre Familier, Vårt Lokalsamfunn og Sikk-Sakk Europa i 

barneskolen. På ungdomstrinnet har Skjervøy ungdomsskole en fast elevbedrift hvert år som driver 

med kantinedrift, og vi har utfordret dem på å utvide horisonten. Storfjord kommune jobber med en 

lignende plan for innarbeiding av UE-programmene i lokale læreplaner. Dette er også målet vårt for 

de resterende fire kommunene i Nord-Troms. Økonomi og karrierevalg er et godt innarbeidet program 

i skolene i regionen. I år deltar 10 av 11 ungdomsskoler på dette programmet, noe som er en økning 

fra i fjor.  

 

I løpet av januar og februar 2017 avsluttet jeg arbeidet med å kurse alle lærere på alle skolestedene i 

Nord-Troms i alle UE-programmer. Da hadde vi nådd 18 av 21 skoler i Nord-Troms. De resterende tre 

hadde ikke mulighet til å møte opp på de kursdagene jeg satte opp, men har fått tilbud om opplæring 

på et senere tidspunkt. Dessverre var det kun elevbedrift fra Nord-Troms som deltok på Fylkesmessa 

for elev- og ungdomsbedrifter i Tromsø i mars i år. Vi har jobbet en del med innsalget for å få opp 

denne andelen.  

 

I juni ble det arrangert innovasjonscamp i Burfjord i Kvænangen for 8.–9.-klassinger fra Kvænangen, 

Nordreisa og Skjervøy. Totalt deltok 126 elever fra tre skoler, i tillegg til 14 veiledere og 

jurymedlemmer fra 10 lokale bedrifter. Dette var den første innovasjonscampen som er blitt arrangert i 

Kvænangen, og vi jobber for å gjøre dette til et årlig arrangement. Tilbakemeldingene fra skolene var 

svært gode, og de ønsket å være med på fremtidige camper. 

 

Samtlige ordførere og næringssjefer i Nord-Troms har gått inn som veiledere i Vårt Lokalsamfunn. 
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7. november arrangerte jeg innovasjonscamp i Skibotn for ungdomsskoleelevene fra Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen, totalt 196 elever. 11 veiledere fra 10 forskjellige bedrifter møtte opp og var med 

på gjennomføringen av campen. Tilbakemeldingene var gode, men for noen ble det for lang reisevei. 

Derfor vil vi revurdere plasseringen av denne campen til neste år.  

 

HoppIDÉ videregående skole  

– rapport fra prosjektleder Trude Indrebø, Halti næringshage 

Prosjektperiode: juni 2015–juni 2018  

Prosjekteier: Halti næringshage  

 

Styringsgruppe:  

• Hilde Johnsen, Næringsutvalget i Nord-Troms 

• Hanna Larsen, Regional ungdomssatsing 

• Jan-Børre Johansen, Lerøy Aurora Skjervøy 

• Ulla Laberg, Regionkontoret for Nord-Troms 

• Stine Strømsø Jakobsen, LHL-klinikkene Skibotn 

• Bjørn Martin Sivertsen, Nordkjosbotn videregående skole (leder i styringsgruppen) 

• Olaug Bergset, Nord-Troms videregående skole 

• Beate Brostrøm, Nord-Troms videregående skole 
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HoppIDÉ unge gründere  

– rapport fra prosjektleder Halti næringshage 

 

Prosjektet hadde følgende opprinnelige målhierarki:  

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av en pilotmodell for distrikter med opplæring og oppfølging 

som involverer hele hjelpeapparatet.  

Delmål 1: Etablereropplæring – utvikle et tilpasset gründeropplegg som integrerer bruk av ny 

teknologi og kompetanseheving for etablerere basert på eksisterende verktøy  

Delmål 2: Etablereroppfølging – utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av 

gründere over tid (fra idé til veletablert bedrift) og skape en «gründerkultur»  

Delmål 3: Tilrettelegging – strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om 

utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje  

 

Statusoversikt og erfaringer gjort av prosjektledelsen i prosjektets to første driftsår  

Prosjektet var planlagt å starte opp 1. januar 2016 og gjennomføres parallelt med delprosjektene rettet 

mot grunnskole og videregående skole. I oppstartsfasen oppsto det utfordringer rundt stiftelse av 

prosjektorganisasjonen i og med at det ved valget høsten 2015 ble skifte av ordførere i samtlige 

kommuner og dermed et nytt regionråd. NUNT som organ var i samme tidsrom preget av vakante 

stillinger og nyansettelser. Prosjektorganisasjonen ble derfor ikke etablert før 23. mai 2016, nærmere 

seks måneder inn i første prosjektår.  

 

I resterende del av 2016 var fokuset rettet mot å få kickstartet prosjektet med aktiviteter mot gründere 

fra regionen. Det ble utarbeidet et konsept med kursing og oppfølging av lokale gründere i 

målgruppen 19–35 år basert på det opprinnelige tilsagnets aktivitetsbeskrivelser. Under første driftsår 

opplevde vi utfordringer med å få samlet et tilstrekkelig antall gründere til fellestiltak, selv om vi i 

2016 anså antall gründere knyttet til prosjektet som tilstrekkelig. Utfordringen var bl.a. at størsteparten 

av gründerne hovedsakelig benyttet prosjektet til rådgivning i spesifikke saker, og at kursene vi 

arrangerte for målgruppen ikke ble benyttet til det vi kunne forvente (kurstilbud, se vedlegg).  

 

Under evalueringen 2016 ble det besluttet å utarbeide en endringssøknad til TFK som ga 

styringsgruppen i prosjektet økt frihet til å utforme hva som skulle prøves ut og føre til en Nord-

Troms-modell for gründere. 

 

2017 begynte etter vår mening mye på samme måte som 2016, med utfordringer med hensyn til 

overordnet administrasjon av prosjektets rammevilkår. Endringssøknaden til TFK tok overraskende 

lang tid å få behandlet, og ble offisielt godkjent 6. juni 2017. Prosjektperioden ble utvidet til 31. 

desember 2018, men med et nedtrekk i budsjett på rundt 600 000 kroner. På basis av dette ble det også 

omformulert mål og en handlingsplan med status på gjennomførte aktiviteter per 31.desember 2017 

for prosjektet:  

 

(1) Kvalifisering av hjelpemiddelapparat og gründere  

Hovedområdet er relativt likt delmål 1 i den opprinnelige prosjektplanen, men innebar en dreining i 

måten tiltakene skulle gjennomføres. I utgangspunktet skulle det gå til kursing av virkemiddelaktører 

og gründere, basert på et behov vi antok var til stede. I stedet ble det opprettet et kursfond hvor 

gründere på en enkel måte kunne søke støtte til opplæringstiltak fra eksisterende aktører som f.eks. 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS). Opplæring for virkemiddelapparatet skulle gjøres iht. til deres 

behov. I tillegg var det planlagt opprettelse av et gründernettverk – Gründer@Nord-Troms – som 

skulle komme med innspill til prosjektet og virkemiddelaktørene på felles utfordringer for gründere i 

Nord-Troms.  

 

(2) Kommunikasjonsplan for gründerstrategi Nord-Troms  

I evalueringen av 2016 så vi at det var utfordringer knyttet til å nå en målgruppe som ikke selv 

definerer seg som gründere (eller bedriftsetablerere) før de eventuelt bestemmer seg for å starte egen 

bedrift. I tillegg ble det etter hvert et uttalt mål fra styringsgruppen at det også skulle satses i større 

grad mot eksterne gründere, altså personer som i dag ikke befinner seg i regionen, men som på sikt 

193



 20 

 
 

________________________________________________________________________ 
Årsrapport 2017 – Nord-Troms Regionråd DA 

20 

kunne være kandidater til å etablere bedrift her. Vår løsning ble å etablere nettsiden www.hoppide.no 

for enkelt å kommunisere fordeler med å etablere seg i området samt hvilke ressurser gründere kunne 

forvente å få tilgang til gjennom prosjektet og lokalt virkemiddelapparat. I tillegg ble det gjennomført 

oppsøkende salg mot eksterne gründere ved at prosjektleder tok med suksessfulle HoppIDÉ-deltakere 

til arbeidslivsdagen i Tromsø for å møte potensielle kandidater.  

 

(3) Innovasjonsstruktur  

I den opprinnelige prosjektplanens delmål 3, som omhandlet tilrettelegging av virkemiddelapparatet i 

regionen, står det bl.a. «optimal samhandling om utvikling av gründerkultur og investeringsvilje». 

Erfaringene fra 2016 er at dette til dels bød på utfordringer. I den opprinnelige prosjektskissen la man 

til grunn at det skulle være et innovasjonsmiljø i hver kommune som skulle fungere som en lokal 

«hub». I løpet av 2016 ble INTEK Lyngen og Kvænangshagen Verdde lagt ned, mens Kystens 

kompetansesenter og Nordkalottsenteret var under etablering. Halti næringshage var direkte involvert 

i prosjektet gjennom prosjektlederrollen. Evalueringen viste at måten prosjektet ble drevet på i 2016 

medførte læring for nøkkelpersoner i prosjektet, og i mindre grad for «moderorganisasjonen» – 

kommunene i Nord-Troms 6. Arbeidet med innovasjonsstruktur dreide derfor over til økt inkludering 

av NUNT gjennom gründerkontakt, oppfølging og utvikling av aktiviteter. 

 

 

4.6 Boligprosjekt Nord-Troms  

– sluttrapport fra prosjektleder er Torbjørn Tuoremaa  

 

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt hvor Storfjord har vært vertskommune.  

 

Prosjektmål 

• Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene. 

• Økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i 

kommunene. 

• Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling, 

kompetansetilførsel, levende og attraktive bomiljøer osv. 

• Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f.eks. base for kommunale 

tjenester, kompetanseutvikling, opplæringsarena m.m. 

• Kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle godt samarbeidsforhold med 

alliansepartnere og samfunnsaktører som Husbanken, næringsliv m.m. 

 
Hva har vi oppnådd i prosjektet? 

• Boligbygging skjer i dag på etablerte boligfelt med naturlig stedsutvikling i kommunene. Nye 

boligfelt som planlegges blir mer nøysomt planlagt med tanke på fremtidig stedsutvikling. 

• For at kunne realisere byggeprosjekter i kommunene, må kommunenes politiske og 

administrative ledelse jobbe mot samme mål. Det har gått bra i de fleste kommuner, og vi har 

fått i gang flere prosjekter.  

• Kommunene jobber videre med samfunnsplanlegging, der den boligpolitiske handlingsplanen 

er viktig. Her er det viktig å koble på NAV i arbeidet. 

• Det planlegges en del prosjekter med hensyn til institusjonelle boligarealer.  

• Vi har etablert et godt samarbeidsforhold med utbyggere og Husbanken samt en del av det 

lokale næringslivet. 

• Vi har fått oppstart på ca. 41 leiligheter hittil i år, og det planlegges 51 leiligheter.  
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• I kommunene lager man en «boligavdeling» som samler alle boligfunksjoner i kommunen. De 

skal ta hånd om boligkø, være boligkoordinator og prosjektleder for boligetableringer i 

kommunen samt ha nær kontakt med NAV og helse og omsorg ved spesielle spørsmål som 

startlån og andre virkemidler. På den måten får man bedre oversikt over boligmarkedet og blir 

mer synlig for administrativ og politisk ledelse.  

• Kommunene får oversikt over alle tenkelige utbyggere i Nord-Troms og andre som har de 

økonomiske musklene som kreves for å gjennomføre byggeprosjekter, og samler disse en 

gang per år for å informere om planlagte byggeprosjekter i Nord-Troms sammen med 

Husbanken. For å nå interesserte utbyggere i Sverige og Finland, kan Tornedalsrådet være en 

bra formidler av budskapet. 

 

4.7 Forskningsnode Nord-Troms  

– rapport fra prosjektkoordinator Trude Indrebø 
 

Forskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt (2015/16–2018) hvor Nord-Troms Regionråd og 

Halti næringshage sammen med UiT Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale 

dagsordenen. Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen, vil vi avholde forskningsseminarer og 

forestå forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å 

bringe forskning om regionen tilbake til regionen, samt å få frem ideer til ny forskning. Ikke minst vil 

prosjektet prøve å få til dialoger om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.  

 

Hovedmålsetting 

Målet med prosjektet er å etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning og 

næringsaktører i Nord-Troms, samt å frembringe konkrete forskningsresultater som skal være både 

initiert og forankret regionalt. Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping 

lokalt. Prosjektet skal styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og utvikling av en faglig 

arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen. 

 

Vi har gjort erfaringer på samarbeid (organisering, tilstedeværelse, forventninger, fagkompetanse, 

tema, muligheter, økonomi m.m.) mellom forskningsmiljø og næringsliv/utviklingsmiljø som ligger 

geografisk langt unna universitetene. Gjennom noden har vi arrangert forskningsseminar, både åpne 

og lukket, hatt forskningsformidling, generert forskning om regionen vår, hatt disputas på Halti (er 

ikke gjort andre steder i Troms utenom UiT) og er inne som part i søknad til et internasjonalt 

forskningsprosjekt.  

 

Det er skjedd mye positivt i dette arbeidet, og vi ser at potensialet er stort for å videreutvikle en slik 

modell til å bli en varig og robust faglig arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i 

forskningen. Det er viktig for oss i distriktene å ha mer kontakt mot forsknings- og kunnskapsmiljø for 

å øke utviklingstakten og bli stadig mer attraktive.  

 

Neste steg kan være en FoU-node der fylkeskommunen som utviklingsaktør er med i en enda mer 

operativ modell sammen med oss. Vi ser behov for utvikling i den retningen.  

 

Halti næringshage har sekretariatsfunksjonen i Forskningsnode Nord-Troms i tett samarbeid med 

daglig leder i Nord-Troms Regionråd. Vi ønsker sterkt at det tilrettelegges for at vi fortsatt kan ha en 

forskningsnode i Nord-Troms, og at vi i fellesskap utvikler en funksjonell modell etter våre erfaringer 

som kan ha overføringsverdi til andre steder.  

 

4.8 Mastergradsstipend Nord-Troms 
Regionrådet inviterte i 2016 andre regionale aktører i Nord-Troms til samarbeid. Begrunnelsen for å 

opprette en stipendordning var å bidra til ny kunnskap med relevans for regionen. Gjennom et 

samarbeid ville fondet bli større slik at man kunne dele ut flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli 

at arbeidslivet i regionen knytter kontakter med studenter som kan være potensielle arbeidstakere etter 

studiene.  
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Følgende regionale aktører ble med på samarbeid: 

• Sparebank 1 Nord-Norge 

• Ymber AS 

• Halti-miljøet (Halti nasjonalparksenter, Statskog, Nord-Troms Museum, Halti 

kvenkultursenter og Halti næringshage) 

 

Det er enighet om å prøve ut ordningen over to år med påfølgende evaluering før eventuell 

videreføring. Stipendfondet beløper seg til 100 000 kroner som søkbart beløp per år i to år (2016 og 

2017). Regionrådet bidrar med 40 000 kroner per år. 

 

Stipendstyret 

• Saksordfører, leder av styret: Øyvind Evanger 

• Regionbanksjef, styremedlem: Hege Olaussen 

• Representant fra UiT, styremedlem: Inger-Ann Hanssen 

 

Tildelinger 2016 

• Ida Mienna er tildelt 18 000 kroner. Hun tar master i biologi, økologi, atferd, evolusjon og 

biosystematikk ved NTNU i Trondheim. 

• Ramona Myrseth er tildelt 30 000 kroner. Hun tar master i design ved Kunsthøgskolen 

i Oslo. Hun ønsker å gjøre research på samisk kultur ved å finne en måte å formidle 

den samiske kulturen og de verdier som følger med gjennom klær. 

 

Tildelinger 2017 

• Silje Kristiansen er tildelt 10 000 kroner. Hun tar integrert master i lærerutdanning 5.–10. 

klassetrinn. Siljes tittel på masteroppgaven er «En karakterfri vurderingspraksis? En generisk 

kvalitativ studie fra Nord-Troms av matematikklæreres oppfatninger av vurdering i faget». 

• Marius Jenssen er tildelt 30 000 kroner. Han tar master i geologi ved UiT Norges arktiske 

universitet. Marius’ tittel på oppgaven er «Atmospheric circulation patterns associated with 

avalanche cycles in the Troms region». 

• Lotte Nystad Liljebakk er tildelt 20 000 kroner. Hun tar master i lærerutdanning 5.–10. 

klassetrinn og skriver oppgaven sammen med Charlotte Marie Isaksen. Deres tittel på 

masteroppgaven er «Samisk identitetsutvikling i norskfaget». 

 

Resultater/funn i masteroppgaven skal presenteres/formidles på en egnet arena i Nord-Troms, for 

eksempel under Forskningsdagene. 

 

4.9 NUNT – forum for næringsutviklere Nord-Troms  
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) ble opprettet høsten 2014 med følgende målsetting: 

NUNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser med blant 

annet samordnet strategisk næringsplanlegging. NUNT skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, 

og skal fremme Nord-Troms Regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

NUNT er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd som består av representanter fra eierne – en 

næringsmedarbeider fra hver kommune. Silja Karlsen er leder og Jens Kristian Nilsen nestleder. 

NUNT har valgt å prioritere entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ som en av satsingsområdene i 2017. 
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5. REGNSKAP 
Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes, ansatt på engasjement i deltidsstilling. Selskapets revisor er 

IP Revisjon AS (Skjervøy).  

 

Regnskapet for 2017 for Nord-Troms Regionråd er gjort opp med et årsunderskudd på 78 625 kroner. 

 

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Troms, 20. mars 2018 

 

 

 

 

 Knut Jentoft Øyvind Evanger Svein O. Leiros 

 styremedlem styremedlem styreleder 

 

 

 

 

 Ørjan Albrigtsen Dan-Håvard Johansen Eirik L. Mevik 

 nestleder styremedlem styremedlem 
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E  ,

DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

'——'— h/u
gti UVW/L; Giil/DL CV:/AS

I følge liste

Deres ref Vår ref Dato

17/1763-66 9. februar 2018

Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015—2016)) ba

Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til

fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget

hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt

nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer

brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere

og næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få

anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene.

Kommunal— og moderniseringsdepartementet har derfor sendt rapporten fra ekspertutvalget

på høring.

Høringen er elektronisk, lagret på regjeringen.no under dokumenter og høringer.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn

høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er

offentlige etter offentlegloven og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsfrist er mandag 9. mai 2018.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Regionalpolitisk Jørund K. Nilsen
0032 Oslo Org no. avdeling 22 24 71 96
postmottak@kmd.dep.no www.kmd.dep.no 972 417 858
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Med  hilsen

Lise Hauge (e.f.)

avdelingsdirektør

Jørund  K.  Nilsen

utredningsieder

Distribusjonsliste:

Kommuner

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Departementer

Direktorater og tilsyn

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Anette Moltu Thyrhaug 77 64 20 49 01.03.2018 2017/6887 - 36  737.0

Deres dato Deres ref.

23.01.2018 Else Elvestad

** ad“ WM ML

torg—H (; %
Nordreisa kommune <3 GAMMA/yr
Postboks  174 .  ,, .V . ,

l  «, (,, *  ,
9156  Storslett 5/«25 i? VEL (kat

W(JW

Innvilget midler for  2018  — kommunepsykolog

Fylkesmannen innvilger  tilskudd på inntil 410  000,- kroner til psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene over kapittel 765 post 60 på statsbudsjettet for  2018.  Tilskuddet
gis til en 100  %  psykologstilling i Forebyggende tjeneste. Tilskuddet har en varighet på 12
måneder fra  01.01.18.

Dere får overført 410  000,- kroner  i ubrukt tilskudd fra tidligere år (se brev med vår referanse
17/470-29), og dette er inkludert i tilskuddsbeløpet. Utbetalingen for i år blir på  0 kroner.  Det
er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at vi har mottatt og godkjent rapportering på
måloppnåelse og økonomirapportering fra i fjor.

Inkludert i tilskuddsbeløpet er 10  000,— kroner som er øremerket utgifter i forbindelse med
kommunens deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid  (NAPHA) sin
nasjonale samling for ledere og psykologer, samt kompetanseutviklingstiltak som arrangeres
av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold— og
traumefeltet. Det forventes at kommunen prioriterer deltakelse i disse foraene.

Vilkår for tilskuddet
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.

.  tilskuddet skal benyttes til  å  dekke deler av lønnsutgiftene i inneværende budsjettår
(12 måneder). Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfmansiering til
lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår.

0  kr 10  000,— skal benyttes til kompetanseutvikling som angitt ovenfor.

Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. februar neste år. For tiltak som går over flere år, skal dere
rapportere hvert år dere mottar tilskudd.

Det skal rapporteres i eget skjema som følger i den årlige kunngjøringen av
tilskuddsordningen på www.f lkesmannen.no og www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105,  9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.

Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er:

. hvilke(n) målgruppe(r) arbeider psykologen inn mot?

0 i hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:

0 system- og samfunnsrettet arbeid

o veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
0 helsefremmende og forebyggende arbeid

o lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, herunder også utredning og

diagnostisering

' hvilke(n) type(r) forpliktende tverrfaglig samarbeid og/eller flerfaglig(e) fellesskap
inngår psykologen i?

. hvordan ivaretas brukermedvirkning på individ- og systemnivå i tiltaket?

Videre skal rapporteringen inneholde:

. antall måneder og i hvilken stillingsprosent psykologstillingen(e) var ansatt

Økonomirapportering

Dere skal & levere revisorattestert regnskap for bruk av tilskuddet. Økonomirapportering

skal foregå i et egenerklæringsskjema som følger den årlige kunngjøringen av

tilskuddsordningen. Skjemaet skal kontrolleres og godkjennes av økonomiansvarlig i

kommunen eller annen med tilsvarende myndighet.

Gi beskjed om endringer

Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.

Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut,

finnes det følgende alternativer:

1. Dersom tilskuddet overstiger utgiftene knyttet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet

tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer  4714.  10.  01430  merket med

kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.

2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til neste år.

Dette gjøres samtidig via den årlige søknaden om tilskudd. Tilskudd som overføres vil

bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd dersom prosjektet/aktiviteten blir

videreført.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf  §  10, 2. ledd

i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har

adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hj emlet i Lov om

Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.

Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til

grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell
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kontroll i  5  år fra det året tilskuddsbrevet ble  mottatt.  (Iht. Lov om bokføring

(bokføringsloven) § 13.) Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre

rettslige forføyninger.

Klagerett

Avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i brevet er ikke å regne som et enkeltvedtak. I henhold til

forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav  a  og b, er det ikke klagerett.

Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 17/6887.

Vi ønsker dere lykke til videre med rekruttering av psykolog i helse- og omsorgstjenestene,

og ser fram til å høre om resultatene!

Med vennlig hilsen

Svein Steinert e.f.

fylkeslege

Anette M. Thyrhaug

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Dokumentet sendes kun per epost.
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.02.2018 10.29.16
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Øyvind Evanger

Emne: melding om vedtak
Vedlegg: Særutskrift - Representant flyplassutvalg.docx
Det vises til vedlegg.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

 
Nord‐Troms Regionråds jubileumsbrosjyre
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til Nordreisa kommune 
Ved ordfører Øyvind Evanger 

 
MELDING OM VEDTAK 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Kafè Ruija, Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 

 
Sak 23/18  Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 
 
Ordføreren i Nordreisa har tatt initiativ til å nedsette et flyplassutvalg som overvåker 
og ivaretar flyplassen. Nord-Troms Regionråd er bedt om å oppnevne en 
representant til utvalget.  
 
Sammensetningen av utvalget er foreslått som følger (en representant fra hver 
aktør): ordfører i Nordreisa kommune, Avinor, reiseliv, næringsliv og regionrådet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner ordfører Ørjan Albrigtsen som representant i 
flyplassutvalget. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
Innspill til utvalget gitt i møte: flyplassutvalget bør ha som mål og få på plass en 
garanti om at Widerøe skal levere på regularitet. 
  
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
19.02.18 
Berit Fjellberg 
Referent
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Fra: Moland, Tormod (Tormod.Moland@nav.no)
Sendt: 20.02.2018 19.59.28
Til: 
Kopi: 

Emne: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018
Vedlegg: Kommunebrevet 2018.pdf
Hei,
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Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale 
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018 
 
Formålet med kommunebrevet er å informere om NAVs prioriteringer og utviklingstrekk som 
er relevante for kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i 2018. Det er Arbeids- og 
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret for området. 
 

Overordnede føringer for de sosiale tjenestene 
Ett av Regjeringens hovedmål er å styrke det sosiale sikkerhetsnettet. Norge skal være et 
land med små økonomiske og sosiale forskjeller og Regjeringen ønsker et samfunn der alle 
får muligheten til å delta.1 
 
Sosialtjenesteloven inngår i NAVs og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer 
for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal utføre og medvirke inn i.  
 
Kommunen har et særlig ansvar for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer og 
hjelpe folk ut av vanskelige livssituasjoner. Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre 
levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgangen 
til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV og kommunen skal 
medvirke til at personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre 
velferdsordninger blir ivaretatt. 
 
Tidlig innsats er vesentlig for å forebygge sosiale problemer. Dette gjelder særlig overfor 
barn og unge som vokser opp i vanskeligstilte familier, og hvor det er viktig å hindre at 
oppvekstsituasjonen fører til ytterligere og vedvarende stigmatisering og mangel på de 
samme mulighetene andre barn har. Andel barn som lever i fattigdom har økt i Norge. Barn 
og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner og NAV-kontoret skal sørge for at barn 
og unges særskilte behov blir ivaretatt. 
 

                                                
1
 Prop. 1 S (2017-2018). Proposisjon til stortinget for budsjettåret 2018. 
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NAV har behov for kompetente medarbeidere for å møte framtidens utfordringer. 
Partnerskapet i NAV-kontoret vil være en viktig arena for å videreutvikle kompetansen i  
NAV-kontorene. En forutsetning for en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og 
velferdsforvaltning er et godt og likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Brukerne 
skal møte et NAV-kontor der statlig og kommunal tjenesteyting fremstår som helhetlig og 
integrert. Begge parter har et gjensidig utbytte av å samarbeide tett om tjenester til 
kommunens innbyggere.  
 
De langsiktige og overordnede føringene for NAV2 er: 
 

 Flere i arbeid 

 Bedre brukermøter 

 Økt kompetanse  

Nasjonale satsinger på arbeids- og velferdsområdet 
Regjeringens viktigste satsinger i arbeids- og velferdspolitikken for 2018 er blant annet: 
 

 Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å 
komme i arbeid eller fullføre utdanning videreføres. 

 Forsterket innsatsen for langtidsledige som nærmer seg slutten av dagpengeperioden 
videreføres. 

 Det er vedtatt en nedtrapping av tiltak for helt ledige.  Langtidsledige, innvandrere fra 
land utenfor EØS-området og andre utsatte grupper på arbeidsmarkedet vil fortsatt bli  
prioritert. 

 Økt myndighet og handlefrihet til NAV-kontorene. Det gis økte ressurser for å kunne følge 
opp brukere i kontorene.  

Utfordringer 
Sosialtjenesteloven gir rom for utøvelse av skjønn og fleksibilitet i tjenestene. Mange 
kommuner forvalter de sosiale tjenestene på en god måte. Oppsummeringer av 
landsomfattende tilsyn har likevel vist at det finnes områder hvor kommunene generelt har et 
utviklingspotensial. Tilsyn over de siste årene har gjennomgående vist de samme 
utfordringene. Det går igjen at søknader om økonomisk stønad ikke alltid gis etter en 
konkret, individuell vurdering, og mange kommuner har ikke gode rutiner for forvaltning av 
rett til opplysning, råd og veiledning. Tilsyn fra 2015/16 med NAV-kontorenes praktisering av 
opplysning, råd og veiledning etter lovens §§ 17 og 18 til personer mellom 17-23 år viser 
avvik i en betydelig andel av kommune, og bekrefter disse utfordringene. Dette er alvorlig da 
NAV-kontoret skal kunne fange opp unge som har behov for hjelp og bidra til å hindre at 
problemer får utvikle seg.  
 
Mange kommuner benytter normerte satser for tildeling av økonomisk stønad. Dette må ikke 
erstatte den konkrete, individuelle vurdering av stønadsmottakers reelle behov. 
Stønadsmottakere som ikke kan forsørge seg selv ved arbeid eller andre økonomiske 
rettigheter, skal sikres et forsvarlig livsopphold (sosialtjenesteloven § 4). Dersom bruker har 

                                                
2
 Mål og disponeringsbrev for 2018 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til NAV fylke/region 
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barn, skal det tas hensyn til barn og unges særskilte behov. Hvert barns situasjon skal 
vurderes individuelt, i tillegg til familien som helhet. 
 
Tilsyn viser også utfordring med å følge forvaltningslov og å sikre god internkontroll. Dette 
viser at både kompetanse hos ansatte og systemer for å sikre kvalitet i tjenestene er viktig å 
sette på dagsorden. Vi oppfordrer kommunene til å ta hensyn til dette i planlegging av 
kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i de sosiale tjenestene.  
 
De siste årene har det vært en vekst i antall mottakere av økonomisk stønad. Økningen 
varierer mellom kommunene, og det er både demografiske forskjeller og ulikheter i 
arbeidsmarkedet som ligger til grunn for dette. Det er viktig at kommunene griper økende 
utgifter an på en måte som ivaretar økonomisk trygghet for alle mottakere av økonomisk 
stønad. En del av økningen skyldes at flere mottar økonomisk stønad i lengre enn 6 
måneder. Det vil være til beste for kommunene å fortsatt fokusere på hvordan 
stønadsmottakerne kan forsørge seg på annen måte mens deres økonomiske trygghet 
ivaretas. Et sentralt virkemiddel er Kvalifiseringsprogrammet (KVP). KVP gir gode resultater 
for en brukergruppe som har behov for tett og koordinert bistand for å komme i arbeid. Flere 
bør få tilbud om program, ikke minst langtidsmottakere av økonomisk stønad.  
 
Antallet deltakere på introduksjonsprogrammet økte sterkt i 2015 og 2016. Mange av 
deltakerne vil etter endt program gå videre til utdanning eller arbeid, mens enkelte vil kunne 
ha behov for bistand fra NAV-kontoret i en overgangsperiode. Kommunenes kunnskap om 
deltakerne i introduksjonsprogrammet vil kunne danne grunnlaget for å tilby de som ikke 
kommer i arbeid eller utdanning relevant oppfølging fra NAV-kontoret. Økningen vil komme 
fra 2018 og fortsette i 2019. Kommunen bør planlegge for en eventuell andel som vil komme 
til å søke økonomisk stønad i en overgangsperiode, og tilby relevant oppfølging mot arbeid 
eller utdanning. 
 
Kommunen skal bistå de som selv ikke klarer å skaffe seg et egnet botilbud. Kommunen bør 
ha særlig fokus på følgende: vedtaksfesting av tjenesten, at botilbudet som benyttes 
tilfredsstiller de kvalitetskrav som foreligger og rask overgang til varig bolig. Midlertidig 
botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Godt kommunalt 
planarbeid er avgjørende for god måloppnåelse i dette arbeidet. 
 

Informasjon om utvikling i NAVs tjenester i 2018 
Målsetningene og forventningene beskrevet over, vil være styrende for NAVs arbeid i 2018. 
Det er noen endringer i NAVs tjenesteyting og drift som vi vil orientere om for å understøtte 
kommunenes overordnede styringsansvar for NAV i 2018.  

1. Kommunesammenslåing og regionreform 
De tre neste årene blir preget av store administrative endringer for kommunene, med 
sammenslåinger av kommuner, NAV-kontor og inndeling i regioner. 119 kommuner er vedtatt 
slått sammen til 47 nye kommuner i 2018. Regionreformen trer i kraft 1.1.2020. Også 
arbeids- og velferdsetaten etablerer regioner.  Regjeringen har et overordnet mål om større 
kontor med mer robuste fagmiljøer. Dette vil kunne gi gode vilkår for faglige utviklingen av de 
sosiale tjenestene i NAV-kontoret.  
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2. Tilgjengelige tjenester 
Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal ivareta de vanskeligst stilte. 
Personer som er i en vanskelig livssituasjon kan ha behov for øyeblikkelig hjelp. Søknader 
om hjelp i en nødssituasjon må behandles raskt, ofte samme dag som søknaden er mottatt. 
Dette krever stor grad av tilgjengelighet, også når det gjelder åpningstider. Åpningstidene må 
ivareta behovene til alle innbyggere i kommunen. Kommunen må sikre at NAV-kontoret yter 
forsvarlige tjenester etter sosialtjenesteloven. 

3. Prosjekt Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) 
Prosjektet utvikler løsninger for de sosiale tjenestene på www.nav.no. Prosjektet skal gi 
digitale løsninger for kommunale sosiale tjenester via www.nav.no. Prosjektet lanserte 
Veiviser for økonomisk sosialhjelp i juni 2017. Veiviseren gir søker informasjon som er 
vesentlig når man skal søke om økonomisk sosialhjelp. Kommunene anbefales å lenke til 
denne veiviseren fra sine egne nettsider. 
 
I 2018 leverer DIGISOS tjenesten digital søknad for økonomisk sosialhjelp. De som mottar 
flere tjenester fra NAV vil da kunne søke om både kommunale og statlige tjenester på 
nav.no. Prosjektet planlegger å utvikle flere digitale tjenester. Blant annet en innsyns- og 
dialogtjeneste som gir søkere digital tilgang til egne saksdokumenter og mulighet for dialog 
med NAV-kontoret. Dette forutsetter nødvendig finansiering. Informasjon om fremdrift i 
prosjektet vil publiseres fortløpende på NAV sin nettside. Det vises til Prop.1 S Arbeids- og 
sosialdepartementet, 2017-2018; «Samordning av NAV og kommunenes IT-systemer har 
potensiale til å gi betydelige gevinster for brukerne»[1] og «Økt handlingsrom for NAV-
kontorene handler i stor grad om at kommune og stat på lokalt nivå kan gi tjenester til 
brukerne ut fra felles mål og forventninger.».3 

4. Kommunale målekortindikatorer 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har utviklet en Altinn-løsning som er klar til å motta 
månedlige målekorttall fra NAV-kontorets kommunale fagsystem. Dersom kommunen ønsker 
å benytte seg av denne, må kommunen etterspørre automatisk talluttrekk og -innsending fra 
sin leverandør av fagsystem for sosialtjenesteområdet (Acos, Bouvet, Tieto eller Visma). Ved 
å benytte seg av løsningen kan kommunens innsats i NAV-kontoret bli synliggjort i NAV-
kontorets målekort på lik linje med NAVs statlige virksomhet. 

5. Utvidet oppfølging i NAV 
I Statsbudsjettet ønsker Regjeringen at NAV-kontorene får økt myndighet og handlefrihet. 
Arbeids- og velferdsetaten får bl.a. økte muligheter til å utføre oppfølgingstjenester i egen 
regi gjennom en fullmakt til å kunne omdisponere inntil 200 mill. kroner fra 
arbeidsmarkedstiltak til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett. NAVs oppfølgingsinnsats i 
egenregi vil fra 2018 omfatte tiltaksvarianten «Utvidet oppfølging» og Individuell jobbstøtte 
(IPS).  Begge varianter benytter Supported Employment-metodikk. Innsats i egenregi skal 
rettes inn mot personer som ikke uten videre kan få stillinger på det åpne arbeidsmarkedet, 
men har behov for jobbutvikling, tilrettelegging og oppfølging. 

                                                
3
 Oppdatert informasjon om prosjektet finnes på følgende lenke: 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen 

209

http://www.nav.no/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen


Side 5 av 6 

6. Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) 
Fra 1. januar 2018 er det endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Den viktigste 
endringen er at inngangsvilkårene for å motta AAP stiller tydeligere krav til dokumentasjon av 
sykdom eller skade. I tillegg reduseres maksimal stønadsperiode fra fire  til tre år. De som 
allerede mottar AAP, vil i hovedsak ikke berøres av endringene.  Som et resultat av 
endringene bør kommunen være forberedt på at det kan bli flere som søker økonomisk 
stønad og at de har andre utfordringer enn det vi tradisjonelt har sett.  

7. Andre statlige prosjekter som påvirker felles oppgaveløsning i NAV-
kontoret 

Prosjekt Forenklet oppfølging skal forenkle oppfølgingsmetodikken med sikte på økt 
arbeidsretting, avbyråkratisering og bedre brukermedvirkning. Forenkling innebærer å fjerne 
eller endre unødvendige og tungvinte arbeidsprosesser, bygge systemstøtte som kan 
automatisere prosesser og gjøre forbedringer som bidrar til større grad av brukerinvolvering. 
I 2017 ble digitale aktivitetsplan lansert. I år vil situasjonsbeskrivelsen digitaliseres.  
  
Prosjekt Plattform for arbeidsmarkedet skal modernisere CV-database og 
stillingsregistreringskomponent for å bidra til økt overgang til arbeid. Målet er også å bidra til 
et mer transparent arbeidsmarked. Arbeidssøkere og arbeidsgivere skal få mulighet til å tilby 
og etterspørre kompetanse. Matching mellom kandidater og ledige stillinger skal bli enklere 
og bedre, slik at arbeidsgivere lettere finner aktuelle og passende kandidater til sine ledige 
stillinger.  Selvbetjeningsløsningene skal gjøres tilgjengelig for jobbsøkere, bemannings- og 
rekrutteringsbransjen og andre aktører. I 2018 lanseres ny, selvbetjent løsning for CV-
registrering for arbeidssøkere, ny løsning for stillingsregistrering for arbeidsgivere og 
yrkesbasert matchfunksjon.  
  
Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen har to hovedformål: Å digitalisere 
sykefraværsområdet og å effektivisere utvikling av digitale tjenester i NAV gjennom 
utarbeidelse av en mer smidig utviklingsmetode. Digitalisering på sykefraværsområdet vil 
bidra til at NAV blir mer tilgjengelig både for personbrukere og arbeidsgivere. Det vil også 
bidra til effektivisering av oppfølgingsprosessen for alle involverte aktører. Det blir lagt 
spesiell vekt på støtte til oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Digital sykmelding, 
oppfølgingsplan og søknad om sykepenger er allerede levert. Forbedring og utvikling 
fortsetter i 2018.   

8. Forskningsprosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» 
Viser til tidligere informasjon, og ber om fortsatt understøttelse i de 29 NAV-kontorene der 
prosjektet er etablert. Underveisrapport fra Høyskolen i Oslo og Akershus vil foreligge i mai 
2018, og sluttrapport i juni 2019. For mer informasjon henvises det til nav.no: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-
oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier 
 

9. Digital og mobil arbeidsplass 
For å understøtte endrede behov og bruksmønster, pågår et arbeid med å legge til rette for 
en moderne digital arbeidsplass. En moderne arbeidsplass vil bestå av en mobiltelefon, en 
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bærbar pc og nye moderne samhandlingsløsninger. En effektiv innføring vil forutsette at det 
gjøres tilpasninger på eksisterende infrastruktur som trådløse nett og utskriftsløsninger. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har som mål å tilby alle medarbeidere muligheter til å ta i 
bruk digital og mobil arbeidsplass. Mer detaljert informasjon kommer via Navet og 
kontaktpersoner i NAV fylker / region. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
 

 

Sigrun Vågeng Kjell Hugvik 
Arbeids- og velferdsdirektør Arbeids- og tjenestedirektør 
  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
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Medlemmer av Ungdomsrådet 2018 

 

 

Ved Ungdomsråds møte 14.02.18 ble det gjort følgende valg:  

 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen. 

Nestleder: Hermod Bakken. 

Medlemmer: Martin Årnes, Lukas Mikalsen, Scott Nordstrøm, Ramona Soleng Thomassen, 
Aragorn Mikkelsen, Oda Fossvoll. 

Vara-medlemmer: Oda Birkelund, Mathilde Eriksen, Jonas Pedersen, Leif Adrian 
Pedersen, Isak Lund Båtnes, En vara fra Montessori skolen.  

 

Vara for hvem:  

Oda Birkelund er vara for Anna Elisa Lund Henriksen.  

Mathilde Eriksen er vara for Oda Fossvoll og Ramona Soleng Thomassen. 

Leif Adrian Pedersen er vara for Scott Nordstrøm og Aragorn Mikkelsen.  

Isak Lund Båtnes er vara for Martin Årnes.  

Jonas Pedersen er vara for Hermod Bakken.  

En representant fra Montessori skolen er vara for Lukas Mikalsen – venter på navn. 

 

Arbeidsområder:  

Miljø, plan og utvikling: Hermod Bakken.  

Helse og omsorg: Lukas Mikalsen.  

Oppvekst og kultur: Oda Fossvoll. 

Formannskapet: Martin Årnes.  

Næringsutvalget: Scott Nordstrøm.  

Rust: Anna Elisa Lund Henriksen (Leder i Rust) og Ramona Soleng Thomassen.  

BUK: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  
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Ungdomsråds møte 14.02.18. 

 

Sted: Halti. Kl.15:00 – 17:00.  

Til stede: Martin Årnes, Hermod Bakken, Jonas Pedersen, Scott Nordstrøm, Leif Adrian Pedersen, 
Oda Birkelund, Ramona Soleng Thomassen, Oda Fossvoll, Mathilde Eriksen, Anna Elisa Lund 
Henriksen, Silje Båtnes, Else Pettersen Elvestad.  

Frafall: Isak Lund Båtnes, Lukas Mikalsen, Aragorn Mikkelsen. 

 

 

1: Informasjon v/ Olaf Nilsen, Prosjektleder Ungdomsklubben:  

Olaf Nilsen viser plantegning av den nye Ungdomsklubben som blir lokalisert i de gamle kinolokalene 
på idrettshallen.  

Litt info om den nye klubben: Lyskastere i taket, fleksible møbler med hjul som kan flyttes etter 
behov, WIFI, kodelås på døren. Er også satt av noe penger til å bruke på f.eks playstation ect.  

I det bakerste rommet blir det et amfi med prosjektor hvor man kan sitte 30 personer samtidig å 
spille eller se film. Det er ikke satt av penger til pcer, så det er meningen at ungdommene selv må ha 
med seg eget utstyr. Men når vi nærmer oss innkjøp av utstyr må vi ta en vurdering over hva som 
skal kjøpes inn, og det er da muligheter for at det kan kjøpes inn noe pc-utstyr. Dette er noe vi må 
komme tilbake til.  

Geir Lyngsmark er arkitekt og skal ha ansvar for interiørkonsept, materialbruk og innredning av 
klubben. Men ungdommene har medbestemmelsesrett, og det er ønskelig at de kommer med forslag 
og ønsker mtp farger, print, tapet ect. Forslagene skal leveres til Olaf Nilsen på Prosjektmøte 1.mars.  

Vi blir enige om at alle tenker gjennom ideer som de kan komme med på neste Ungdomsråds møte 
21.02.18. Ta gjerne med bilder.  

1.mars kl 09:00 blir det prosjektmøte mellom Geir Lyngsmark, Olaf Nilsen og Ungdomskontakt Silje 
Båtnes. Lokalet skal befares. Om mulig deltar også leder eller nestleder av Ungdomsrådet.  

22-23.mars: Nytt prosjektmøte. Presentasjon av forslag på interiørkonsept og materialbruk.  

 

2: Presentasjon av det nye ungdomsrådet og den nye ungdomskontakten:  

Ungdommene presenterer seg, hvilken klasse de går i og hvor de bor. Ungdomskontakten Silje 
Båtnes presenterer seg, og Else Pettersen Elvestad forteller kort om hennes rolle. Hun er 
virksomhetsleder for forebyggende tjenester og ungdomskontaktens nærmeste leder. Hun har også 
oversikt over økonomien til Ungdomsrådet.  

3: Valg: 

Det gjøres valg. Ny leder er Anna Elisa Lund Henriksen og nestleder er Hermod Bakken. For mer info 
se eget notat.  
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4: Facebook som en kontaktmulighet til Ungdomskontakten:  

Det blir diskutert muligheten for at Ungdomskontakten kan ha en Facebook side å nås på. Tanken 
med denne er at det skal være et sted å legge ut informasjon om for eksempel hva som skjer i bygda, 
aktuelle temaer som berører ungdom, og det skal også være et sted hvor ungdom som trenger det 
enkelt kan få kontakt med ungdomskontakten via Messenger. Alle ungdommene sier seg enige i at 
dette bør innføres, og Leder av Ungdomsrådet sender et skriv til Rådmannen med forespørsel på 
dette.  

 

5: Året som kommer.  

- 16.mai: Idrettshallen er booket av Ungdomsrådet, og det diskuteres om vi skal ha skumparty. 
Vi konkluderer med at skummaskin koster veldig mye, og at vi har veldig kort tid på å 
planlegge er så stort arrangement. Det nevnes også at når det ble arrangert sist i 2016 gikk 
man i kraftig underskudd.  
Ruth Ulving har tatt kontakt med Silje for å spørre om vi skal bruke idrettshallen 16 mai da 
det er et sterkt ønske om å bruke hallen til 17 mai arrangement. Da må de rigge til i hallen 16 
mai. Avtaler at vi kan svare på dette etter møte neste uke da man ikke har bestemt noe ved 
dette møte.  
 

- Diskuteres om Påskelandsbymarknad som ungdommen var med på i fjor kunne vært aktuelt i 
år. Ungdommene er positive til et slikt arrangement i år da det hadde vært vellykket i fjor. 
Silje tar kontakt med Næringsutvikler Ida Wigdel, og sjekker opp mulighetene for å kunne 
delta i år.  
 
 
Pga. dårlig tid avtaler vi nytt møte allerede neste uke. Onsdag 21.02 kl. 15:30 – 17:00. 
Arrangement og resten av sakene diskuteres videre da.  
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 22.02.2018 11.17.49
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Referat møte i Ungdomsrådet 21.02.18. 
Vedlegg: Referat fra Ungdomsråds møte 21.02.18.docx
 
 
Vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 41706116
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Referat Ungdomsrådsmøte 21.02.18. 

 

Tid og sted: Halti – Jorma (ved siden av biblioteket), 21.02.18 kl. 15:30-17:00.  

Til stedet: Mathilde Eriksen, Oda Fossvoll, Ramona Soleng Thomassen, Scott Nordstrøm, Hermod 
Bakken, Isak Båtnes Lund, Jonas Pedersen, Leif-Adrian Mortensen, Martin Årnes.   

Fravær: Anna Elisa Lund Henriksen, Oda Birkelund, Lukas Mikalsen Fagermo, Aragorn Mikkelsen.  

 

Sak 1: Påskelandsbyen.  

Enstemmig vedtatt at vi arrangerer turnering på Påskelandsbyen den 22.mars slik som det ble gjort i 
fjor.  

Rådet kom med forslag på aktiviteter til turneringen: Volleyball, kanonball, innebandy, basket. Flest 
ønsket volleyball og innebandy, så da blir det disse to aktivitetene i turneringen.  

Må minst være 6 personer på hvert lag. Man kan melde på som lag eller som enkeltpersoner, så vil 
Ungdomsrådet plassere enkeltpersonene på egne lag eller der hvor det passer. Dette for at flest 
mulig blir med.  

Aldersgruppen blir som i fjor: Fra 8.klasse og t.o.m 3.klasse på VGS.  

Silje har booket idrettshallen den dagen, og den er ledig fra kl 12. Per nå er kantinen opptatt pga. 
bingo, men servicekontoret v/ May Lill undersøker om vi kan få bruke den i stedet.  

Silje sender forespørsel til Norsk Folkehjelp om de kan stille med 5 personer.  

Ønskelig at vi har 6 foreldre som kan være til stedet.  

Er frist 26.februar for å komme med info på programmet til Påskelandsbyen. Silje tar kontakt med Ida 
Wigdel.  

Vi har satt opp arbeidsgrupper for planlegging av turneringen:  

Gruppe 1: Ansvar for kiosken:  

Jonas, Oda F, Anna, Ramona, Lukas, Mathilde. De skal også få med 3 foreldre som kan hjelpe til.  

Denne gruppen ordner vaktskift (f.eks. en time kver med 6 vaktskift eller 2 timer hver og 3 vaktskift). 
Bestemmer at det må være 2 stk om gangen som passer på kantinen.  

Ang kortmaskin skal Isak sjekke med sin mor om vi kan låne fra henne.  

Hva skal selges? Forslag om grandiosa, landganger, brus, iste, frukt, vafler. Silje kontakter Gammen 
og andre butikker for å sjekke om de vil sponse med matvarer evt. ordne noen avtale med de. 
Kontakter også Bios, hotellet, På taket for å sjekke om de vil sponse med pizza som vi kan steke ferdig 
i kantina.  

Silje kan kjøre å hente matvarer og utstyr på selve dagen.  

 

Gruppe 2: Ansvar for turneringen:  
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Hermod, Isak, Scott, Leif-Adrian, Aragorn, Oda B, Mathilde. De får med 3 foreldre som stiller.  

Lukas lager skisse som kan brukes på plakat som henges opp på ungdomsskolen og VGS.  

Hermod, Martin og Anna tar kontakt med avisen for å få de til å lage en sak om turneringen. De skal 
også lage et event som kan postes på Facebook.  

Hermod, Anna og Martin reklamerer for dette i klassene på VGS.  

Isak og Jonas reklamerer for dette i klassene på ungdomsskolen.  

Mathilde sender melding til Strømfjorden skole med info, Hermod gjør det samme på Skjervøy og 
Lukas har ansvar for å informere Montessori skolen. Et tilbud dersom de har lyst å være med.  

Påmelding: Hermod ordner google-påmelding. Ramona lager ferdig ark som kan deles ut på skolene 
til påmelding.  

Gruppen samarbeider om fordeling av lag, kampoppsett, dommere og musikk.  

Hermod er speaker.  

Isak og Jonas sjekker opp ang utstyr som trengs til å spille volleyball og innebandy. I følge 
servicesenteret skal det være to volleyball nett i hallen. De kontakter Ottar om å få låne innebandy 
utstyr fra skolen, og Silje sjekker med Torje Veibakken ang å låne innebandy utstyr som er i hallen 
allerede.  

Frist for påmelding av lag blir 19.mars.  

 

Ellers:  

Hermod sier velkommen før turneringen starter.  

Premier: Martin, Isak, Hermod og Jonas skaffer premier slik at vi kan kåre beste kostyme, beste 
lagnavn, vinner laget. Forslag om å kontakte Gymet, Reisa treningssenter, Kinoen, Pizza-middag til 
vinnerlaget fra «På taket».  

 

Gruppe 3: Opprydning:  

Hele ungdomsrådet har ansvar for å rydde. Man har også ansvar for å rydde litt underveis slik at det 
ikke blir så mye på slutten.  

Silje kan kjøre med utstyr dersom det trengs, og evt. foreldrene som stiller.  

 

 

Sak 2: 16 mai arrangement:  

Det blir enstemmig vedtatt at Ungdomsrådet ikke skal arrangere 16 mai arrangement i år. Det holder 
med Påskelandsbyen. Vi snakker også om at tidligere var 16 mai et rusfritt arrangement for å trekke 
ungdommen til idrettshallen og bort fra sentrum. Men at tiden har forandret seg, og at det ikke er 
slik lengere.  
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Silje kontakter Ruth Ulving og informerer om at ungdomsrådet sier fra seg idrettshallen på 16. mai.  

 

Sak 3: Økonomi. 

Det er usikkert hva som ble brukt av penger på turneringen i fjor, men i år håper vi på mest mulig 
støtte. Dersom vi mangler noe som ikke blir sponset får vi heller ta stilling til det når den tid kommer.  

 

Sak 4: Avtale møter for dette halvåret. 

Neste møte blir allerede om to uker, 7.mars. Dette pga. turneringen og at vi da kan ta en status på 
hva som gjenstår. Vi møtes på samme sted, Halti – Jorma rommet kl. 15:30 – 17:00.  

 

Sak 5: Eventuelle saker.  

- Ipad:  
Kan Ungdomsrådet få disponere Ipad fra kommunen? I følge Hermod har kommunen ipad 
som man kan få låne. Tanken er å bruke de på møter og ellers arbeid med ungdomsrådet. 
Silje sjekker opp dette og skriver evt. en søknad dersom det er nødvendig.  

 

- Ungdomsklubben:  
Grunnet misnøye etter forrige møte ang. ungdomsklubben og slik den er planlagt, tar 
ungdomskontakten opp hva rådet mener om klubben. Det kommer fram at saken ikke er 
diskutert i Ungdomsrådet da det ikke var noe aktivitet i rådet før nå i februar. Den er kun tatt 
opp i BUK 8.desember 2017 hvor representantene der ønsket en utsettelse på vedtaket for å 
kunne sjekke opp hva resten av rådet ønsket. Det fikk de ikke, og derfor føler Ungdomsrådet 
at de ikke er hørt i saken om hvordan den nye klubben skal se ut.  
Det er foreløpig lagt opp til mest databruk, med totalt 74 sitteplasser med 
datakoblinger/stikkontakter.  
Ungdomskontakten tegner et forslag hvor det er mer café-preg, kjøkkenkrok og scene som 
Ungdomsrådet er enige om ser bedre ut. Dette for å nå ut til flest mulig ungdommer. Vi er 
redd for at ungdomsklubben slik, den er tenkt, ikke blir brukt. 
Silje kontakter prosjektleder Olaf Nilsen og avtaler møte 1.mars kl. 09 for å legge frem 
ungdomsrådets tanker og ønsker for klubben. Leder og nestleder av Ungdomsrådet er ønsket 
at blir med på møte, og Else Elvestad stiller også.  
 

- To representanter til Kommunestyre? Etterlyses fra Servicekontoret. Det blir Hermod og 
Scott.  
 

- Facebook Ungdomsrådet: Diskuterer om den Facebook siden som heter Ungdomsrådet skal 
gå over til å hete Ungdomskontakten. Men det er enighet om at Ungdomsrådet beholder sin 
egen siden og vi ønsker at Hermod og Anna blir administratorer i tillegg til Silje.  
Det er sendt søknad til Rådmann om Ungdomskontakten kan opprette sin egen Facebook.  
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Neste møte. 7.mars kl 15:30 – 17:00. Halti – Jorma. Det er ønskelig at hele Ungdomsrådet 
inkludert vara møter mtp. Planlegging videre av turneringen.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neste møte: 7.mars kl. 15:30.  
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Fylkesmannen i Troms v/ Landbr.avd og Plan-reindr. 
og samf.sikkerhet 
Postboks 6105 
9291  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/833-4 2081/2018 V83 21.02.2018 

 

Søknad om tilskudd til vegbygging - Baskabutvegen i Nordreisa kommune. 
Vegnr. 1942-30/1. 

Vedlagt sendes søknad om tilskudd til bygging av traktorveg i Nordreisa kommune. Vedlagt 
sendes også kostnadsoverslag på vegen samt godkjent byggevedtak og kart fra 22.08.2016. 
 
Søknaden omhandler nyanlegg på 850 meter, vkl.7. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Søknadsskjema tilskudd. Vegnr. 1942-30/1. 
2 Kostnadsoverslag. Vegnr. 1942-30/1. 
3 Byggevedtak. 
4 Kart trase. 

 
 

Kopi til: 
Arne Martin Kristiansen Lundevegen 16 9151 Storslett 
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Kostnadsoverslag Baskabutveien. Veinummer: 1942-30/1 – Nordreisa kommune. 

Vkl. 7. 850 meter nyanlegg. Søknadsnummer 001/2018. 

 

TILTAK Kostnader i kr. eksl. Mva. 
 

Rydding av trase. 16 kr/m. 13750 
 

Rør 7 stk a kr 600,- 6000 
 

Adm.arb. 5% av totalkostnader. 4250 
 

Uforutsette utgifter 10000 
 

Entreprenør utgifter. 60kr/m. 51000 
 

SUM 85.000 
 

 

Tilskott inntil 70 % av totalkostnadene: Kr. 59500,-
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Nordreisa kommune   
Utvikling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Arne M Kristiansen 

Lundevegen 16 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/833-3 6797/2016 V83 22.08.2016 

 

Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg - gnr 23 bnr 30 - 

Nordreisa kommune 

 

Saksopplysninger:  

 
Arne M Kristiansen har søkt om tillatelse til å bygge en traktorveg på ca. 850 meter, veiklasse 7 i henhold 

til normalene for landbruksveger. Formålet med vegene er skogskjøtsel og foryngelseshogst på eiendom 

23/30 i Nordreisa kommune. 

 

Bygging av skogsveier reguleres av Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for 

landbruksformål. Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og bygging av veier for 

landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger, samtidig som det legges vekt 

på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre 

interesser som berøres av det enkelte veganlegg.  

 

Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 

myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede 

belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 

om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, 

slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 

kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas 

utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat 

på kort og lang sikt (§ 12). 
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I henhold til landbruksvegforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 

sektormyndighetene og ellers sørge for at saken er så godt belyst som mulig. 

Saken er sendt på høring til følgende instanser: 
Reindriftsforvaltningen Troms: Ingen tilbakemelding. 

Reinbeitedistrikt 35, Favrrosorda: Ingen tilbakemelding. 

Troms Fylkeskommune: Ingen merknader, svarbrev 18.08.2016. 

Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding. 

Sametinget: Ingen tilbakemelding. 

 

 

Vurderinger: 

 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 

Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 

Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 

Bedre skogskjøtsel. 

 

Den omsøkte traktorvegene er i veiklasse 7, dvs. traktorvei for transport av tømmer og 

landbruksprodukter med landbrukstraktor og henger. Veien skal kunne benyttes hele året unntatt i 

teleløsningen. Veiklassen omfatter enkle traktorveier som inngår i det permanente landbruksveinettet og 

som medfører varig terrenginngrep.  

 

Veibredden skal være minimum 3,5 meter. Veien må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men må ikke 

bygges med unødvendig bredde.  

 

En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og 

traktorveien vil forenkle fremtidig skogaktivitet som planting etter hogst og skogskjøtsel. 

 

Det står omlag 8000 kubikk produktiv skog i dekningsområdet for vegen. 

 

I henhold til Skogbrukslovens § 6, første ledd, Forynging og stell av skog, skal skogeier sørge for 

tilfredsstillende forynging etter hogst, og se til at det er sammenheng mellom hogstform og metode for 

forynging. Nødvendige tiltak for å legge til rette for forynging skal settes i gang innen 3 år etter at hogsten 

er skjedd. 

 

I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som vokser her er 

biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, naturtyper eller andre 

miljøverdier i området. Det er registrert kulturminner i dekningsområdet, Tjære mil. Enkeltminne: 

159604. Vernetype: IKKE. Tjæremila vil ikke bli berørt av tiltaket. 

 

Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til 

omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som påvirkes av 

tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til anvendelse. § 10, 

samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt i denne saken. Skogen i 

Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkesmengder står på rot. I henhold til § 11 så skal 

tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng 

med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

 

Vedtak: 

 
Nordreisa kommune gir Arne M Kristiansen tillatelse til å bygge 850 meter traktorveg, vkl 7. på gnr/bnr 

23/30 i Nordreisa kommune. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til Normalene 
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for veger til landbruksformål, fastsatt av Landbruksdepartementet i 1997. Formålet med vegen er hogst og 

skogskjøtsel.  

 

Vilkår: 
1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget og Troms 

Fylkeskommune. 

 

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi melding 

til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning 

falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. Vegen skal kontrolleres av 

kommunen når den er ferdigstilt. 

 

3. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (Kommunen). 

 

Vedtaket har hjemmel i Forskrift av 1. juli 2015 om planlegging og godkjenning av veier for 

landbruksformål og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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 vennlig hilsen 

 

 

 

Elisabeth Torstad 

Skogbrukssjef 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg 

1 Kart 1:5000 

2 Oversiktskart 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms v/ Landbr.avd og Plan-

reindr. og samf.sikkerhet 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

RBD 35 Favrrosorda Njommelluodda 14 9520 KAUTOKEINO 

Sametinget/Samediggi Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Troms Fylkeskommune v/kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, kulturetaten    
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WGS_1984_UTM_Zone_33N

km0,30

Tegnforklaring

0,13

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

1: 5 000

Naturvernområder, klasser

Nasjonalpark

Naturreservat

Landskapsvernområde

Artsfredning

Marint verneområde (naturmangfoldloven) 

Annen fredning

Kulturminner, freda bygninger

Kulturminner, enkeltminneikon

E-ARK

E-BER

E-BYG

E-FAR

E-KRK

E-MAR

E-RUI

E-TEK

E-UTE

Kulturminner, lokalitetsikon

Arkeologisk lokalitet

Bebyggelse-infrastruktur

Kirkested

Kulturminner, kulturmiljøikon

Kommunalt kulturmiljø

Regionalt kulturmiljø

Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde

Verneverdig tett trehusbebyggelse
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Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

Vår dato 
28.02.2018 

Vår referanse 
2018/5120- 2 
610/16717644 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
L. Alejandro Vargas Moleres Sjøgata 6, Hammerfest 22 96 16 00 6345.05.03594 
Tlf.     Org.nr. 
alejandro.vargas@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 
NORDREISA KOMMUNE  
Postboks 174  

 

9156  STORSLETT   
 
 
 
Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til 
tilpasning av bolig for 2018 
 
Husbanken viser til søknad om videretildelingsmidler for 2018. 
 
Kommuner med de største boligsosiale utfordringer blir prioritert når Husbanken behandler 
søknaden om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig. Rammen for tilskudd 
til etablering og tilskudd til tilpasning er begrenset, og kommuner med de største boligsosiale 
utfordringene blir prioritert. 
 
Husbankens vedtak 
Husbanken har bevilget kommunen 
 

 200 000,- kr i tilskudd til etablering 
 100 000.- kr i tilskudd til tilpasning 

 
 
Hvis behovet for startlånmidler endrer seg i løpet av året kan dere søke om midler. Søknadsfristen 
er 15.september. 
 
Hva må dere gjøre for å få midlene utbetalt? 
 
Tilskuddene utbetales i løpet av få dager  
 
Kunngjøring 
Kommunene skal kunngjøre tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Hvordan dere kunngjør 
ordningene finner dere på side 21 i «Veileder fra Finansdepartementet - om etablering og 
forvaltning av tilskuddsordninger i staten". Vi ønsker også at startlånet kunngjøres, slik at denne 
ordningen blir bedre kjent blant kommunens innbyggere. 
 
Overføring mellom formålene 
Fra 2016 kan kommunene overføre mellom tildelte midler på tilskudd til etablering og tilskudd til 
tilpasning.  
 
Hva skal startlånet og tilskudd til etablering brukes til? 
Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne 
eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen 
bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil 
bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i refinansiering er gode 
virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.  
 
Startlån og tilskudd til etablering er også viktige virkemidler for å bosette flyktninger. Flyktninger 
som leier bolig og som har en stabil økonomisk situasjon, bør få muligheten til å kjøpe sin egen 
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bolig. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet, og skal prioriteres ved tildeling av 
startlån og tilskudd. 
 
Det konkrete målet for 2018 er at kommunene skal gi minst 50% av alle startlån og tilskudd til 
etablering til barnefamilier.  
 
Fra 2017 kan tilskudd til etablering også gis til utbedring av bolig som er nødvendig for at boligen 
fortsatt skal være beboelig og egnet for beboer over tid. Målrettet bruk av startlån, tilskudd og 
bostøtte, der virkemidlene ses i sammenheng, er viktig for å utnytte potensialet i ordningene. Dere 
bør utnytte muligheten for lang nedbetalingstid på startlånet ved utmåling av tilskudd. Ved risiko for 
redusert inntekt i kortere eller lengre perioder i framtiden, vil bostøtte være et risikodempende 
virkemiddel sammen med mulighet for forlenget nedbetalingstid og/eller avdragsfrihet i en periode. 
Mer informasjon finner dere i «veileder for saksbehandling av startlån i kommunene» (HB 7.C.17). 
 
Hva skal tilskudd til tilpasning brukes til? 
Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til dette, samt øke 
tilgjengeligheten i boligmassen. Det skal legges vekt på at behovet for tilpasningen er 
hensiktsmessig og av varig karakter. Tilskuddet kan helt eller delvis dekke godkjente kostnader 
ved tilpasningen, og kan gis både til nye og eksisterende boliger. 
 
Familier med funksjonshemmet barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det er videre 
klart at søkere som har et dokumentert behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrettelegge 
for et fremtidig behov. De som har størst behov skal prioriteres. For mer informasjon om hvordan 
dere skal prioritere tilskuddet, se «veileder for tilskudd til tilpassing, for saksbehandlere i 
kommunen» (HB 8.B.27). 
 
 
Rente- og avdragsvilkår 
Startlån er gitt med flytende rente som <annuitetslån/serielån> med totalt <antall år> års løpetid, 
jamfør vedlagte betalingsplan. Hvis kommunen ønsker fastrente, ta kontakt med Husbanken etter 
utbetaling. 
 
Avsetning til tapsfond 
I 2018 kan det kun unntaksvis settes av midler til et tapsfond. Husbanken vil gå grundig gjennom 
kommunens låneportefølje før en søknad blir innvilget. Kommuner som har behov for å sette av 
midler i et tapsfond må søke Husbanken om dette innen 01.09.18. 
 
Rapportering og kontroll 
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån og tilskudd. 

 Saker som ikke er registrert i StartSak eller StartSkudd skal forløpende rapporteres i 
StartRap.  

 Alle kommuner må sende inn årsrapportering for 2018 i StartRap i februar 2019.  
 

Er dere usikre på hvordan dere rapporterer i StartRap, finner dere informasjon om dette i 
veilederen «Veileder for rapportering på startlån og tilskudd til tilpasning og etablering» (HB 
7.C.19). 
 
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kontrollere at kommunene tildeler 
og forvalter midlene i henhold til forskrift om startlån, og forskrift om tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig med mer.  
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Ingen klageadgang 
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket. 
 
Informasjon 
Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese 
mer om ordningene på www.husbanken.no. 
 
Aktuelt regelverk 

 Startlån skal videretildeles i samsvar med forskrift om startlån. 
 Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i 

Husbanken og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 
4.B.5).  

 Tilskuddene skal videretildeles i samsvar med forskrift om tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig, med mer. 

 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer (HB 8.B.28). 
 Retningslinjer for tilskudd til etablering i egenbolig (HB 8.B.29). 

 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Torill Pettersen L. Alejandro Vargas Moleres 
fungerende Avdelingsdirektør Rådgiver 
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Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 17.02.2018 03.02.00
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-10. trinn
Vedlegg: Tilskuddsbrev vår 2018 - bokmål.pdf

Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget. 
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/ 
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og 
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no

232



 

Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  
Britveien 4, Molde  
Parkgata 36, Hamar  

Telefon:   
+47 23 30 12 00 
Telefaks:   
+47 23 30 12 99 
 

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

Bankgiro:   
7694 05 10879 
Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 
 

 
 
Nordreisa kommune  
Postboks 174  
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 

Tilskuddsbrev våren 2018 - Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 
1.-10. trinn - Nordreisa kommune 
 
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. 
 
Formålet med tilskuddsordningen «tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn», kap. 
226 post 63, er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten i grunnskolen. Tidligere år har ordningen 
vært begrenset til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. 
 
Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom Udir, NAV, Bufetat, Helsedirektoratet og Imdi, for tiltak til 
barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og 
tilknytning til skole og utdanning. 
 

Bevilgning 2018 
For at kommunene skal kunne videreføre lærerårsverkene tilskuddet finansierte høsten 2017, utbetales det 
nå totalt 716,214 mill. kroner for våren 2018. 
 
Fra høsten 2018 vil tilskuddet være en del av finansieringen av kompensasjonen til kommunene for innføring 
av lærertetthetsnormen. Det vises til brev til kommunene fra Kunnskapsdepartementet av 31. januar 2018 
med informasjon om normen. 
 

Fordeling av tilskuddsmidler 
Midlene fordeles etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. Midlene er øremerket 
lærerårsverk til undervisning på 1.–10. trinn.  
 

Tilskudd  
Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgninger i statsbudsjettet har dermed direkte innvirkning på 
størrelsen på tilskudd som kan innvilges. Basert på beregninger gjort av Kunnskapsdepartementet gir 
Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om tilskudd til Nordreisa kommune for våren 2018: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Tilskudd til økt lærerinnsats 736849,00 Jan-Des — 736 849,00 
Totalt: 736849,00   736 849,00 

 
 
Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune (org.nr. 943350833). Beløpet overføres til 
kontonummer 47400503954 medio februar.  
 

 
 
 
 
Vår saksbehandler: Stig Lodve Janbu 
 

 
 
Vår dato:  
16.02.2018 
Deres dato: 
15.02.2018 

 
 
Vår referanse: 
2018/14602 
Deres referanse: 
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Rapportering fra kommunene 
Kommunene skal gjennom en enkel rapportering til Utdanningsdirektoratet bekrefte at tilskuddsmidlene for 
våren 2018 er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.–10. trinn. Rapporteringen skal skje senest 31. 
oktober 2018. Utdanningsdirektoratet vil sende ut en egen henvendelse vedr. denne rapporteringen.  
 
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2018. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at 
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen. 
 
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, 
eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller 
kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende 
tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt. 
 
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside  
 

www.udir.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                                             Stig Lodve Janbu  
avdelingsdirektør                                                    Seniorrådgiver                                     
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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IMDi
lntegrerings- og
mangfoldsdlrektoratet

 

NORDREISA KOMMUNE / Unntatt  offentlighet
v/flyktningkonsulenten — jf Offl. lov  §  13614».
Postboks 174

e ak'g'; >  .  '5'}9156 STORSLETT r/ eh urt. NN .' Komm. n:r 1942” må

0n.
i

..;17 , ,  ll .  lia/11,0

DERES REF VÅR REF DATO

17-04446-3  -  ptb 13.02.2018

UTBETALING  AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR  2017

Vi viser til Deres År 1 krav av 08.12.17 og overfører

kr 580 100,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. "lntgr-130218”.
Beløpet gjelder:

Tilskudd t e r Sats Antall Sum tilskudd
Barneha etilskudd 2017 25 100 1 kr 25 100 00
Inte rerln stilskudd r—1 2017 185 000 1 kr 185 000 00
Inte rerln stilskudd r-1 Barn 2017 185 000 2 kr 370 000 00

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Pauliina Typpi Brynildsen (sign.)

rådgiver

Vedlegg

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo l Tollbugata 20, 0031 Oslo l Telefon: 24 16 88 00 lTelefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdl.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no  I  Bankkontonr : 7694 05 12693
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mangfoldsdirektoratet  
NORDREISA KOMMUNE ' . Unntatt offentlighet
v/flyktningkonsulenten , ' ‘ jf offl. lov § 13 /  .
Postboks 174 6M » ,
9156 STORSLETT ; ;; ; ,. ; %  K°P1m$dfd I  f  KN

. * ». TK
U. . 54.94)

. ' b/Ebo . OFF.—f. \O\\J
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(ØL/XJ M

DERES REF VÅR REF DATO

18-00320-1 - ptb 13.02.2018

UTBETALING  AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 1-2 FOR  2016-2017

Vi viser til Deres År 1 krav av 24.01.2018 og overfører

kr 414  000,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. ”Intgr-130218".
Beløpet gjelder:

Tilskudd t e r Sats Antall Sum tilskudd

Integreringstilskudd r-1 (Ensllg 2016 184 000 1 kr 184 000,00
Mindreårl
Inte rerin stilskudd r-2 2017 230 000 1 kr 230 000 00

Integreringstilskudd for år  3  for 2018 utbetales ved ordlnære termlnutbetallnger  i  2018.

Se eget brev for utbetaling av særskilt tilskudd for enslig mindreårig.

Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Pauliina Typpi Brynildsen (sign.)

rådgiver

Vedlegg

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo lTelefon: 24 16 88 00 l Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@lmdl.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no  I  Bankkontonr : 7694 05 12693
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NORDREISA KOMMUNE Unntatt offentlighet
v/flyktningkonsulenten -' ‘ jf offl. lov § 13
Postboks 174 5m
9156 STORSLETT äw 1.
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DERES REF VÅR REF DATO

18-00320—1  — ptb 13.02.2018

UTBETALING AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 1-2 FOR 2016-2017

Vi viser til Deres År 1 krav av 24.01.2018 og overfører

kr 414 000,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. ”Intgr-130218".
Beløpet gjelder:

Tilskudd t e År Sats Antall Sum tilskudd
Integreringstilskudd r-1 (Enslig 2016 184 000 1 kr 184 000,00

Mlndreårl
Inte rerin stilskudd r-2 2017 230 000 1 kr 230 000 00

Integreringstilskudd for år 3 for 2018 utbetales ved ordinære terminutbetalinger i 2018.

Se eget brev for utbetaling av særskilt tilskudd for enslig mindreårig.

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)

Økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Pauliina Typpi Brynildsen (sign.)

rådgiver

Vedlegg

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  l  Tollbugata 20, 0031 Oslo l Telefon: 24 16 88 00  l  Telefaks: 24 16 88 01

E-post: post@imdi.no  l  Organisasjonsnummer: 987 879 696  l  www.imdi.no  l  Bankkontonr : 7694 05 12693
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Unntatt offentlighet
% jf offl. Iov § 13

gitt:/xx, Komm.nr.: 1942

”'—k}5 ”>?»

lip/lbo '  -- ~ <”; <”: X
, > . //

O  pult/K - 3‘ ‘/

VÅR REF DATO

18-00320-1 - ptb 13.02.2018

UTBETALING  AV  SlERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE
FLYKTNINGER

Vi viser til Deres krav av 24.01.18 og overfører

kr 1 315  250,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. ”Ensligl30218”.

Beløpet gjelder følgende enslig mindreårige flyktning(er) bosatt i Nordreisa kommune:

Født Pers.nr. Bosatt Tilskudd

77515 07.12.2016 kr 17 250,00

_____ 77515 07.12.2016 kr 1 198 000,00

'- 77515 07.12.2016 kr 100 000,00

Utbetalingen gjelder særskilt tilskudd for 2016 og 2017. Særskilt tilskudd for 2018 utbetales
ved ordinære terminutbetalingeri 2018.

Med hilsen

for lntegrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef
Økonomi— og driftsavdelingen Pauliina Typpi Brynildsen (sign.)

rådgiver

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo l Tollbugata 20, 0031 Oslo lTelefon: 24 16 88 00 l Telefaks: 24 16 88 01

E-post: post@imdi.no l Organisasjonsnummer: 987 879 696 lwww.imdi.no l Bankkontonr : 7694 05 12693
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Fra: Østby, Kirsten (Kirsten.Ostby@samediggi.no)
Sendt: 01.03.2018 14.32.21
Til: 
Kopi: 

Emne: Ønsker din kommune å være pilotkommune i Hutkas Gielda (kreativ kommune) - prosjektet? / Háliidago du
gielda leat pilohtagieldan Hutkás Gielda prošeavttas?
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse for pilot Hutkás gielda 15022018.pdf
Til alle kommunene i STN området!  (På samisk lengere nede)
 
Sametinget ønsker å gi én kommune i Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling (STN) muligheten til å bli
pilotkommune i prosjektet Hutkás Gielda (Kreativ kommune). 
 
Kort fortalt går Hutkás Gielda ut på å styrke den kreative næringen i deres kommune. Arbeidet vil foregå i tre faser, (1)
kartleggingsfase, (2) implementeringsfase og (3) evalueringsfase med forslag om videre arbeid.
 
Én kommune skal velges ut for å teste prosjektet i 2018. Sametinget vil bruke resultatene fra pilotkommunen som grunnlag
for satsing videre og i hvilken form. Mer informasjon om prosjektet finner dere vedlagt. 
 
Dersom din kommune ønsker å være pilotkommune, ønsker vi et svar på følgende:
1.   Antall samiske kreative næringsaktører er det i din kommune?
2.   Beskriv potensiale for vekst i næringen i din kommune (maks 100 ord).
3.   Krav til kommunen at de avsetter administrative ressurser til HG og kr. 50 000.
4.   Hvorfor ønsker din kommune å være pilotkommune (maks 100 ord).
 
 
Svar sendes til samediggi@samediggi.no innen 31/03/2018. 
 
 
 
 
*****
 
Buot gielddaide STN guovllus!
 
Sámediggi háliida ovtta Sámedikki ealáhusovddidandoarjaga doaibmaguovllu gildii (STN) addit vejolašvuođa šaddat
pilohtagieldan Hutkás Gielda prošeavttas. 
 
Hutkás Gielda galgá, oanehaččat muitaluvvon, nannet gieldda kreatiiva ealáhusaid. Bargu galgá dáhpáhuvvat golmma oasis,
(1) kártenoassi, (2) implementerenoassi ja (3) evaluerenoassi mas evttohuvvo mo joatkit barggu.
 
Okta gielda galgá 2018:s válljejuvvot prošeavtta iskat. Sámediggi áigu geavahit pilohtagielddaid bohtosiid vuođđun
boahttevaš áŋgiruššamii ja barggu hábmemii. Eanet dieđuid prošeavtta birra gávnnat mildosis.
 
Jus du gielda háliida leat pilohtagielda, de háliidit vástádusa čuovvovaš gažaldagaide: 
 
1.   Man ollu sámi kreatiiva ealáhusaktevrrat leat du gielddas?
2.   Čilge makkár ahtanuššanvejolašvuođat leat du gieldda ealáhusain (eanemusat 100 sáni).
3.   Gáibádus gildii várret hálddahuslaš resurssaid ja kr. 50 000.
4.   Manne háliida du gielda leat pilohtagieldan (eanemusat 100 sáni).

Vástádusa sáddet: samediggi@samediggi.no maŋimusat 31/03/2018.
 

SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Kirsten Østby
Ráđđeaddi/Rådgiver
Ealáhus/Næring

Ávjovárgeaidnu 50
N-9730 Kárášjohka
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telefuvdna: + 47 78 47 41 08

www.samediggi.no
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Prosjektbeskrivelse Pilotprosjekt - Hutkás Gielda desember 2017 
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Prosjektbeskrivelse Pilotprosjekt - Hutkás Gielda desember 2017 

2 

Innledning 

Prosjektet Hutkás Gielda/Kreativ kommune er et av tiltakene i Sametingsrådets 
handlingsplan ”Kreativ næring - et uforløst potensiale” s. 8:  
 
”Hutkás gielda» betyr kreativ kommune og er et nytt satsningsområde fra Sametinget. For å 
ha et større nedslagsfelt ønsker Sametinget å involvere og samarbeide mer med kommunene 
og næringen. Det er viktig å involvere og samarbeide med kommunen og næringen i en tidlig 
fase, slik at arbeidet blir forankret i kommuneledelsen og hos de involverte partene. I løpet av 
2017 skal Sametinget utarbeide en modell på innholdet og hvordan det praktisk skal 
gjennomføres. Første fase vil være å kartlegge nåsituasjonen. Deretter skal ønsket fremtidig 
tilstand kartlegges. En analyse av disse to vil resultere i noen konkrete tiltak. Selve 
gjennomføringen skal skje i en samhandling mellom Sametinget, næringen og kommunen. 
Designet på prosessen og modellen må utvikles og utarbeides i samråd med eksterne 
partnere. I løpet av 2018 skal prosjektet gjennomføres i en kommune i Sápmi. Denne 
kommunen vil være pilotkunde.”  
 
Prosjektet skal testes ut i en utvalgt pilotkommune. Denne piloten skal evalueres og 
resultere i en veileder og plan for gjennomføring i andre kommuner.  Veilederen skal 
inneholde krav og anbefalinger både når det gjelder: 
 
- Forankring i kommunen og kommunens forpliktelser  
- Organisering, roller og ansvar  
- Metoder for kommunikasjon og informasjon underveis i prosjektet 
- Kartlegging som er nødvendig før oppstart 
- Tiltak for involvering av næringen 
- Metode for å enes om tiltak 
- Erfaringer fra tiltak gjennomført i piloten -  
- Organisering av tiltakene 
- Evaluering og måling av resultatmål 
- Budsjett og finansiering 
 
Piloten skal ledes av Sametinget for å sikre at piloten benyttes til læring, testing og 
evaluering for planlegging av Hutkás Gielda i andre kommuner. For at piloten skal bli en 
viktig læringsarena for videreføring i andre kommuner, må Sametinget sikre at viktige 
suksessfaktorer og fallgruver for videreføring av prosjektet kommer tydelig frem i piloten.  
Læringspunktene i piloten danner grunnlaget for en dreiebok som blir sentral i 
videreføringen. 
 
Fordelene med å kjøre pilotprosjekt er at man får testet utformingen av det endelige 
prosjektet. På den måten kan man oppdage feil og foreta justeringer før et fullskalaprosjekt 
settes i gang og dermed minimere risikoen for feil og unødvendige kostnader. Dette vil både 
være tids- og ressursbesparende når prosjektet igangsettes i full skala. 
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Målsettinger og resultatmål 

 

Hovedmål: 

Synlighet, kunnskap og et smartere samarbeid for en sterkere Kreativ næring i kommunen.  

Delmål:  

Prosjektet skal øke synlighet og kunnskap om Kreativ næring i kommunen for å: 

- Synliggjøre hva bedriftene innen kreative næringer i kommunen leverer. Både 

overfor kommunen, næringsliv og befolkning/potensielle kunder. 

- Økt rekruttering til næringen 

- Mer samarbeid mellom kreative næringer og øvrig næringsliv 

- Forsterke attraktivitet og positivt omdømme av kommunen 

- Styrke kommunens satsing på kreative næringer 
 

1. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom bedriftene innen kreative næringer i 

kommunen for å: 

 

- Øke innovasjon og nyskapning i den enkelte bedrift 

- Nå ut til et større marked gjennom samarbeid 

- Mer læring og kunnskapsoverføring mellom bedriftene 

- Økt motivasjon og redusert «ensomhet» 

 

Resultatmål:   

 

Synlighet og kunnskap: 

1. Prosjektet skal resultere i flere nyetablerere og heltidsarbeidsplasser innen kreative 

næringer 

2. Prosjektet skal resultere i økt fokus på kreative næringer i kommunens planverk og 

virkemidler. 

3. Næringsliv og befolkning/kunder har god oversikt over hva de kreative næringene i 

kommunen tilbyr.  

4. Spredning av gode historier om kreative næringer i kommunen.  
 

Styrket samarbeid mellom bedriftene innen kreative næringer i kommunen: 

1. Prosjektet har etablert nye møteplasser for de kreative næringene 

2. Prosjektet har bidratt til nye samarbeidskonstellasjoner mellom bedriftene 

3. Prosjektet har gitt bedriftene økt kunnskap og motivasjon til produktutvikling og 

nyskaping. Bedriftene har tettere samhandling i hverdagen. 
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Piloten vil avdekke om prosjektets målsetninger er tilstrekkelig målbar, om de er for 

ambisiøse/for lite ambisiøse, om man oppnår andre viktige resultatmål som ikke var 

forutsatt. 
  

 

Organisering av piloten 

Innledning 

Organisering av Hutkás Gielda er en svært viktig suksessfaktor for å sikre ønsket 

måloppnåelse, involvering og engasjement, som kan gi resultater i den enkelte kommune og 

bedrift også på sikt.  Piloten skal derfor brukes til å kartlegge nærmere hvilke 

organisasjonsmodeller som er mulig og ønskelig for å sikre dette.  Organiseringen av piloten 

vi derfor være annerledes enn videreføringen av Hutkás Gielda i etterfølgende kommuner. 

Da dette er en pilot som skal gi læring og informasjon til etterfølgende kommuner vil 

Sametinget være både prosjekteier og prosjektleder i piloten.  Sametinget vil imidlertid stå 

fritt til å innhente ekstern kompetanse i selve gjennomføringen for å sikre dokumentasjon, 

kompetanse og fremdrift. 

Den viktigste begrunnelsen for at Sametinget bør ha så sterk styrings- og organisatorisk rolle 

i piloten er for å sikre at piloten benyttes til å utvikle en god modell for gjennomføring av 

Hutkas Gielda i flere kommuner.  

Ledelse og fagansvarlig ansatt i pilotkommunen skal ha en sentral rolle i styringen av 

prosjektet. De gjøres samtidig oppmerksom på deres «pilot-rolle» og at deres anbefalinger 

og konklusjoner vil benyttes til å utforme den endelige dreiebok for andre kommuner.  

 

Organisasjonsmodell for piloten 

Piloten skal organiseres med en prosjektleder og en styringsgruppe. Det er viktig at 

organiseringen av piloten ikke blir for byråkratisk og tungrodd.  Styringsgruppen skal ha et 

sterkt fokus på evaluering underveis og dokumentasjon av kunnskap og læring som 

opparbeides i piloten.  Dette i tillegg til styring av tiltak i piloten.  På denne måten vil 

styringsgruppen i piloten få en utvidet rolle i forhold til en styringsgruppe i det endelige 

prosjektet i andre kommuner. 
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Prosjektleder/Prosjekteier

(Sametinget)

Adm/pol.leder 

pilot kommune

Næringssjef/kultursjef 
Pilot kommune

KN Bedrift KN Bedrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller og ansvar 

Prosjekteier: 

 Prosjekteieren er overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål 
 Prosjekteier er ansvarlig for resultat, gjennomføring og økonomi 
 Prosjekteier skal sikre at dreieboka utarbeides 

  
Prosjektleder:  

 Gjennomføre prosjektet ihht plan, både tidsmessig og økonomisk  
 Innkalling og ledelse av møter i styringsgruppa 
 Bestilling og ledelse av ekstern aktørs arbeid 

 Koordinere adm-/pol.leder, næringssjef/kultursjef og kulturnæringsbedrift gjennom 

styringsgruppa 

 Kontakt og veiledning med ansvarlige i tiltaksgjennomføringen (møter, oppfølging, 

spørsmål/svar/informasjon på Facebookgruppe) 

 Ansvarlig for utarbeidelse av dreiebok for prosjektet 

 

Styringsgruppa: 

Representanter for de mest sentrale partene deltar i styringsgruppa. Styringsgruppa vil her 

ha et utvidet mandat fordi det er en pilot som testes og en dreiebok som skal utvikles til 

bruk av etterfølgende kommuner. Styringsgruppa skal ha ansvar for  

 Strategisk ledelse og koordinering av arbeidet, samt sikre fremdrift og evaluering 

 Vedta tiltak som skal gjennomføres i piloten 

 Kommunikasjonsstrategi for piloten 

 Bistå i utarbeidelse av dreiebok for prosjektet 

 

Ekstern bistand 

Styringsgruppe 
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Ekstern bistand: 

 Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging 

 Ansvarlig for prosessmøter og involvering av næringen 

 Løpende evaluering (skriftlig) 

 Bistå i styringsgruppemøter dersom prosjektleder mener det er behov 

 Bistå i utarbeidelse av dreiebok  

 

Særskilt rolle og ansvar for Administrativ/politisk leder og  Næringssjef/kultursjef 

 Sikre informasjon mellom piloten og kommuneadm./pol. 

 Bistå i kartleggingsarbeidet (på områder som omhandler kommunen) 

 Forankringsaktiviteter i kommunen (planer, politiske beslutninger, formalisere) 

 Særlig ansvar for oppfølging av de tiltak som involverer kommunen 

 Innspill og råd vedrørende organisering av Hutkas Gielda i etterfølgende kommuner, 

med særlig fokus på kommunens rolle og ansvar i styring og finansiering av 

prosjektet.  Dette innarbeides i dreieboken. 

 

KN - Kulturnæringsbedrift 

 Gi innspill til kommunen om kulturnæringsbedriftenes bidrag til utvikling 

 Særlig ansvar for oppfølging av de tiltak som involverer næringen.  

 Etablere kommunikasjonsrutiner mellom kommunen og kulturlivet 

 

Det legges opp til en enkel organisering, for prosjektets suksess er helt avhengig av at det er 

organisert slik at man får hovedfokus på tiltakene som skal skape involvering fra både 

kulturnæringene selv, kommunen, øvrig næringsliv og ”folk flest”.  

En kreativ kommune skal involvere og informere flest mulig for å sikre at kommunen har 

etablert strukturer/tiltak for å fortsette å være kreative etter at prosjektperioden er over. 

 

Kartlegging 
 

Før informasjon og involvering av næringen gjennomføres, skal det foretas en kartlegging. 

Kartleggingen skal gi viktig informasjon for å kunne velge og igangsette tiltak som gir størst 

mulig effekt i forhold til målsetninger. Kartleggingen omfatter både informasjon om 

pilotkommunen (f.eks tildelinger fra næringsfondet, kunnskap om kreative næringer i egen 

kommune osv) og kartlegging av næringen selv (f.eks hvem er de, hvilken bransje driver de, 

har de noe samarbeid og møtearenaer osv).  

 

Følgende kartlegging skal gjennomføres i den valgte pilotkommunen for å få en oversikt 

over nåsituasjonen.  
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1. Brønnøysundregistrene: Antall kulturnæringer i kommunen, produkter/tjenester, 

navn, selskapsform, registreringsår, antall ansatte, omsetning, aktivitet osv. ligger 

tilgjengelig under åpne data. https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/apne-

data/. Bedriftsdatabasen gir en oversikt over bedrifter i den enkelte kommuner: 

http://www.bdb.no/bedrifter/bedrifter/Kautokeino 

 

2. Arbeidsledighetstall, sammenlignet med resten av landet/regionen.   

 

3. Hvor mange offentlige arbeidsplasser sammenlignet med private arbeidsplasser 

 

4. Antall innbyggere.  

 

5. Kommuneplan samt næringsfondets tildelinger til kulturnæringsbedrifter de siste 3 

årene. Innhente vedtak. I kartleggingen skal vi se om kulturnæringene er 

prioritert/nevnt i næringsplanen og føringer for næringsfondet. Hvilke 

støtteordninger finnes i kommunen? 

 

6. Tilbyr kommunen lokaler til bedrifter?  

 

7. Hvilke relevante foreninger finnes? Typ næringsforeninger, duodjiforeninger osv. 

 

8. Hvilke lokale arrangementer finnes det? Festivaler, markeder osv. Større 

arrangement vi kan bygge rundt.  

 

9. Kommunens kunnskap om kulturnæringene: Når totaloversikten er klar, intervjues 

kommunen (næringssjef eller annen i adm. som arbeider med næringssaker, samt 

politiker som har næringssaker som sitt arbeidsfelt) om hvilken kunnskap man har 

om kulturnæringsbedriftene ift. vekstkraft, samarbeid, synlighet m.v. Her gjelder det 

å få mer kunnskap om hva kommunen faktisk vet om blant annet hvor mange 

næringsaktører innen kulturnæringene som finnes, hvordan det går med dem, om de 

har tett kontakt med denne gruppa osv. 

 

10. Spørreundersøkelse blant kulturnæringsbedriftene for å få avdekket nåsituasjon i 

forhold til de to resultatmålene «møteplasser» og «samarbeid». I 

spørreundersøkelsen vil vi hente kunnskap om de har noen møteplasser, nettverk, 

samlokaliseringer i dag? Videre om de har noen form for samarbeid med andre 

kulturnæringsbedrifter i kommunen i dag, samt utdypende svar på type og omfang 

av samarbeidet. 
 

Piloten vil avdekke om denne kartleggingen er tilstrekkelig, evt. for omfattende eller om 

oppsatt data/informasjon er lett/vanskelig tilgjengelig og om det er andre uforutsette 

momenter som man i løpet av piloten ser burde vært kartlagt. Når piloten har avdekket hva 
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som er nødvendig av kartlegging legges det inn i dreieboka for fremtidige kreative 

kommuner.   

 
Forankring i næringen 
 
Kartleggingen vil gi oss god oversikt over de kreative næringene i pilotkommunen.  Vi vil da 
også ha gjennomført en spørreundersøkelse som har gjort næringsaktørene oppmerksom på 
prosjektet.  
 
I samarbeid med kommunen, utarbeides invitasjon til et oppstartmøte.  Møte bør tilbys på 
to ulike dager, slik at flest mulig får anledning til å delta.  Møte legges opp som en cafè som 
skal ha fokus på: 
 

 Informasjon om prosjektet, hensikten og hva vi håper å oppnå. 
 Synliggjøring/bli kjent: Få frem hva kulturnæringene i Porsanger faktisk tilbyr 

og besitter av kompetanse. 
 Bygge engasjement: vise eksempler på tiltak andre steder, tanker om hva som 

er mulig med små virkemidler 
 Krav til involvering og ansvar: Få frem aktørenes interesse og forståelse av 

eget ansvar og egne muligheter som ligger i å ta ansvar. 
 Café-prosess for å få inn de første ideene og innspillene på fokusområder. 

Knyttes opp mot resultatmål.  
 Metode for involvering og samarbeidsprosess videre. 

 
Tilbakemeldinger og innspill til tiltak drøftes i styringsgruppen. 
 
I etterkant av styringsgruppemøte gjennomføres et nytt prosess-møte med næringen, hvor 
det skal arbeides med konkretisering og valg av tiltak.  Arbeidet med tiltak og prioritering av 
disse kobles direkte mot prosjektets resultatmål, slik at en sikrer at alle tiltak er målbare og 
bidrar til å sikre måloppnåelse.  Her vil også fordeling av oppgaver (f.eks gruppe av 
næringsaktører har ansvar for ulike tiltak), budsjettering av tiltakene og plan for 
gjennomføring gjennomgås. 
 
Tiltaksplanen godkjennes av styringsgruppen før arbeidet igangsettes. 
 
Det opprettes en intern Facebookgruppe for prosjektet, for å sikre involvering og dag-til-dag 
kontakt mellom aktørene i prosjektet. 
 
Møter mellom f.eks de ulike «tiltaks-gruppene» og prosjektleder/ekstern bistand kan 
gjennomføres på det virtuelle verktøyet zoom eller skype. 
 
 

Tiltak  
Før kartleggingen er gjennomført og prosessmøter med næringen er avholdt, er det 
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vanskelig å si noe om hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres. Det bør likevel settes 

noen «kjøreregler» for tiltak som skal være en del av piloten. 

Følgende premisser foreslås lagt til grunn for valg av tiltak:  

o Deltakerne skal selv være med på å velge hvilken type tiltak som skal igangsettes. Et viktig 

prinsipp for å få til gode tiltak i mobliseringsprosjekter av denne typen, er å jobbe med 

forankring, involvering og eierskap hos aktørene selv. Kulturnæringene skal ”eie” tiltakene 

selv og gjennomføre dem i praksis.  

 

o Vurdere tiltakenes relevans i forhold til å oppfylle resultatmålene. 

 

o Tiltakene skal være enkle å gjennomføre, synlige for bedriftene og lokalsamfunnet og ha 

læringseffekt for de som deltar. Det sikrer både resultat (måloppnåelse) og mulighet for 

gjentagelse/videreføring etter at selve prosjektet er avsluttet.  

 

o Tiltakene må ikke gå over for lang tid, det utmatter deltakerne og gjør det vanskelig for 

deltakerne og folk flest å se umiddelbar effekt.  Dette er også svært viktig for å opprettholde 

engasjementet.  

 

o Økonomien i prosjektet påvirker hvilke tiltak som igangsettes. Hvert tiltak bør underlegges 

en øvre økonomisk grense (tiltaksbudsjett). Vi foreslår også at det avsettes en total 

«tiltaksramme» for piloten, hvor det er tydelig for alle hvor mye man har til rådighet i 

gjennomføring av tiltak.   

Dette bidrar til at deltakerne får være med å bestemme og prioritere tiltakene. 

 

Samarbeidsprosjekter er ofte vanskelig å gjennomføre, lede, ansvarliggjøre og måle effekten av. 
Derfor må tiltak der samarbeid er målsettingen drøftes særlig nøye før de igangsettes. 

 
 Fremdriftsplan  

I prosjektet vil vi benytte godkjente prosjektverktøy for fremdriftsplan og milepælsstyring 

slik at ledelse, styring, ansvar og tidsbruk er tydelige. Fremdriftsplanen som vises her er en 

overordnet angivelse av oppgaver og tidsbruk, men når prosjektleder er valgt må prosjektet 

detaljplanlegges i forhold til oppgaver, tidsbruk og ansvar. 

 

Oppgaver Feb-

apr 

Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des Jan 

Innsalg/beslutning om 

pilotkommune ihht egen 

fremdriftsplan 

          

Styringsgruppemøte           

Kartlegging           
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Informasjon og oppstartsmøte 

med næringen 

          

Styringsgruppemøte           

Tiltaks-prosess med næringen           

Styringsgruppemøte           

Tiltaksperiode           

Styringsgruppemøte           

Evaluering           

Utarbeidelse av Dreiebok           

 

 

 

 

Økonomi for piloten 

Budsjett og finansiering av piloten vil være ulik hovedprosjektet og gjennomføring i 

påfølgende kommuner.  Det er flere grunner til dette: 

- Sametingets sentrale rolle i gjennomføring av piloten 

- Bruk av eksterne ressurser 

- Pilotens ekstra rolle vedrørende evaluering og utforming av dreiebok til hovedprosjektet. 

- Pilotens grunnlag er rom og mulighet for testing og justering.  Dette påvirker både 

ressursbruk og tid, som vil redusere risiko og bidra til mindre ressursbruk i hovedprosjektet.  

- Styringsgruppens utvida ansvar i piloten.  

- En grundig gjennomført og evaluert pilot vil gjøre innsalg av hovedprosjektet til andre 

kommuner og eventuelt andre finansiører (f.eks FFK og IN) lettere. 

 

 

Finansiering Pilot kommune: 

Finansiør Beløp 

Sametinget 450 000 

Pilotkommune 50 000 

SUM 500 000 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/293-2 

Arkiv:                L73  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 11.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Nordreisa formannskap 22.03.2018 

 

Leie før eie prosjekt Nordreisa kommune 

Henvisning: 
Beskrivelse av leie før eie - En ny modell for eieretablering av vanskeligstilte  
: https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7g1.pdf 
 
 

Rådmannens innstilling 
Avtale mellom Nordreisa kommune og Kåfjord Boliger AS om samarbeid om utbygging av 
boliger gjennom Husbankens ordning «Leie før eie» godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått henvendelse fra Kåfjord Boliger AS om å inngå en 
samarbeidsavtale som bygger på en av Husbankens tilskuddsordninger; Leie før eie. 
 
Målet med tiltaket er å lage et tilbud for slike boliger i Nordreisa kommune. Behovet gjelder 
spesielt førstegangsetablerere, men også andre som ikke har mulighet til å skaffe egen bolig i 
ordinært boligmarked.  
 
Husbankens «Leie før eie» ordning anses som et egnet virkemiddel for å løse de konkrete 
behov. Avtalen er basert på «Kåfjord-modellen», hvor privat utbygger forestår investeringen og 
selv administrerer utleieforholdet.  
 
Målgruppe for prosjektet er unge i etableringsfasen som på noe sikt har mulighet til å kjøpe egen 
bolig. Andre som i dag ikke har mulighet å komme inn på boligmarkedet, men som på sikt vil ha 
bo-evne i egen bolig, er også innenfor målgruppen «leie før eie».  
 
I avtalen foreslås det oppføring av inntil 8 boenheter/leiligheter for målgruppen.  
 
Prosjektet gjennomføres ved at Kåfjord Boliger AS prosjekterer og oppfører boliger for utleie 
etter leie før eie-modellen, og administrerer selv leieforholdet overfor leietakere.  
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Kåfjord Boliger AS oppnår finansering til boligene ved lån og tilskudd hos Husbanken.  
Nordreisa kommune skal ha tinglyst tildelingsrett til boligene, men har ellers ingen kostnader 
eller risiko forbundet med boligene eller leieforholdet.  
Boligene skal kun tildeles leietakere innenfor målgruppen.  
  
En andel av leiekostnaden settes av hos utleier og fungerer som egenkapital. Leietager kan etter 
5 år få kjøpe leiligheten for en forhåndsavtalt redusert pris.  
 
Kåfjord Boliger AS har utarbeidet denne forretningsideen med bakgrunn i Husbankens ordning 
og ønsker at den holdes unntatt offentlighet med bakgrunn i forvaltningslovens § 13 pkt 2. 
Avtaleteksten legges fram under møtet. 
 

Vurdering 
I Nordreisa er det et stort utleiemarked med Nybo som den store aktøren, men det finnes også 
noen private utleiere. Det vurderes at markedet fungerer godt og det har blitt bygd både 
leiligheter og rekkehus de siste 10 årene. 
 
Husbankens ordning «Leie før eie» er ikke satt i system i kommunen. Dette er en ordning for 
personer/familier pr i dag ikke har mulighet til å kjøpe en leilighet, men ved en slik ordning vil 
de kunne få oppspart egenkapital i løpet av fem år slik at de kan klare å kjøpe sin egen bolig. 
 
For Nordreisa kommune omfatter det en tildelingsrett, men ingen plikt. Den har heller ingen 
andre økonomiske forpliktelser.  
 
Rådmannen mener dette tilbudet vil utvide og utvikle boligmarkedet på en positiv måte og 
anbefaler at det inngås avtale med Kåfjord Boliger As. 
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