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PS 49/18 Referatsaker



 

Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Nordreisa kommune  

v/ Dag Funderud 

Postboks 174 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6151-4 Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

42722/18 77 78 81 94   06.09.2018 

 

 

Søknad om støtte til prosjektet "Bredbåndsutbygging Nordreisa 

kommune" over nasjonal ordning 2018 v/ Nordreisa kommune 

- Troms fylkeskommunes prioritering 
 

Fylkesrådet i Troms behandlet i møte 04.09.2018, sak 195/18 «Støtte til bredbåndsutbygging i 

Troms 2018 over nasjonal tilskuddsordning» og vedtok følgende:  

 

1. Fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til bredbåndsutbygging i områder uten 

høykapasitets bredbåndstilbud, NGA, i dag og hvor det ikke foreligger planer om slik 

utbygging kommende 3-årsperiode over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets 

Tilskuddsordning bredbåndsutbygging 2018.  

 

2. For 2018 prioriterer fylkesrådet prosjekter som sikrer flest mulig husstander i Troms 

uten grunnleggende godt bredbåndstilbud i dag, får tilbud om høykapasitets 

bredbåndstilbud (NGA). Fylkesrådet anbefaler at følgende kommuner/søknader 

innvilges støtte over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ordning for bredbånds-

utbygging i 2018:  

 

        Antall husstander 

Nr Søker Prosjekt Støtte Nkom 
Under 10 

Mbit/s 

Totalt 

uten NGA 

1. 
Balsfjord 

kommune 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 

2018 Hovedsøknad 
2 999 997 294 420 

2. 
Karlsøy 

kommune 

Bredbåndsutbygging i Karlsøy 

kommune - Vannøya vest 
1 920 200 167 187 

3. 
Bardu 

kommune 

NGA utbygging Øvre Bardu 

Kommune 
1 763 117 132 220 

  Totalt   6 683 314 593 827 

 

3. Dersom det blir restmidler over Nkom-ordningen i 2018, anbefaler Fylkesrådet at 

Målselv kommunes søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Rostadalen prioriteres. 
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Søknad 2018-0137 «Bredbåndsutbygging Nordreisa kommune» fra Nordreisa kommune i 

søknadsporttalen www.regionalforvaltning.no er ikke prioritert og søknaden får status 

returnert der. 

  

Saksfremlegg til fylkesrådssak 195/18 er vedlagt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

avdelingsleder Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg FYR195/18 «Støtte til bredbåndsutbygging i Troms 2018 over nasjonal 

tilskuddsordning» 
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Fylkesrådet 

 

 

 

FYLKESRÅDSSAK 
 

 

Sak: 195/18 

 

Til: Fylkesrådet 

Fra: Fylkesråd for kultur og næring 

 

 

STØTTE TIL BREDBÅNDSUTBYGGING I TROMS 2018 OVER 

NASJONAL TILSKUDDSORDNING 
 

 
Innstilling: 

:::  

 

1. Fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til bredbåndsutbygging i områder uten 

høykapasitets bredbåndstilbud, NGA, i dag og hvor det ikke foreligger planer om slik 

utbygging kommende 3-årsperiode over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets 

Tilskuddsordning bredbåndsutbygging 2018.  

 

2. For 2018 prioriterer fylkesrådet prosjekter som sikrer flest mulig husstander i Troms 

uten grunnleggende godt bredbåndstilbud i dag, får tilbud om høykapasitets 

bredbåndstilbud (NGA). Fylkesrådet anbefaler at følgende kommuner/søknader 

innvilges støtte over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ordning for bredbånds-

utbygging i 2018:  

    Antall husstander 

Nr Søker Prosjekt Støtte Nkom 
Under 10 

Mbit/s 

Totalt 

uten NGA 

1. 
Balsfjord 

kommune 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 

2018 Hovedsøknad 
2 999 997 294 420 

2. 
Karlsøy 

kommune 

Bredbåndsutbygging i Karlsøy 

kommune - Vannøya vest 
1 920 200 167 187 

3. 
Bardu 

kommune 

NGA utbygging Øvre Bardu 

Kommune 
1 763 117 132 220 

 Totalt  6 683 314 593 827 

 

3. Dersom det blir restmidler over Nkom-ordningen i 2018, anbefaler Fylkesrådet at 

Målselv kommunes søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Rostadalen prioriteres. 
 

:::  

 

 

 

...  

 

 

Løpenr.: 46145/18  

Saknr.: 18/3237-9  

Ark.nr.: 243 SAKSARKIV  

Dato: 13.08.2018 
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Sammendrag og anbefaling: 

Kommunene Bardu, Karlsøy, Tranøy, Nordreisa, Kvænangen, Berg, Målselv og Balsfjord har 

søkt om totalt kr 19 527 227 i støtte til bredbåndsutbygging for områder tilbud om NGA. 

Søknadene omfatter 885 husstander, hvorav 671 vurderes ikke ha tilbud om grunnleggende 

bredbåndsforbindelse (10 Mbit/s nedlastingshastighet) i dag. Utbyggingsprosjektene har 

samlet budsjett på kr 58 403 984. 

 

Det anbefales at de prosjekter som prioriteres for støtte over Nkom-ordningen 20187 er de 

som bidrar til at flest mulig husstander får tilbud om NGA innenfor disponibel ramme.  

 

Søknader om støtte til bredbåndsutbygging aksess i Troms 2018 

10 søknader fra 8 kommuner (Bardu, Karlsøy, Tranøy, Nordreisa, Kvænangen, Berg, Målselv 

og Balsfjord) søkte om totalt om kr 19 527 227 i støtte over ordningen til prosjekt med 

totalkostnad på vel 58,4 mill kr. Balsfjord har en søknad samt at 2 delsøknader som samlet 

omfatter området i hovedsøknaden.  

 

Utbyggingsområdene for de ulike søknadene er vist i vedlegg hvor de er tegnet inn på Nkoms 

dekningskart for husstander med 10 Mbits tilbud. Rød farge i kartet viser områder hvor 

husstandene ikke har tilbud på 10 Mbits, svart farge viser områder hvor de har slik dekning, 

og grått hvor noen av husstandene har dette. Eventuelle avvik fra dekningskartene må 

dokumenteres i søknadene for å bli hensyntatt. 

 

Ved vurdering søknadene er formelle krav for å kunne støtte prosjektet i tråd med 

gruppeunntak vurdert og der det har vært mangler er de nødvendig informasjon etterspurt fra 

kommunen. Samtlige søknader hadde mangler og det var i hovedsak manglende 

dokumentasjon på at krav ifht GBER var gjennomført. Disse er nå ettersendt for samtlige 

søknader unntatt Kvænangen. 

  

Tabellen under viser innkomne søknader og er hentet fra tilleggsskjema for ordningen som 

skal følge med søknaden.  

 

Ved prioritering er de prosjekter som gir flest mulig husstander NGA prioritert for støtte over 

Nkom-ordningen i 2018. Bidrag fra utbygger forutsettes til minimum kr 14 000 pr husstand 

som får tilbud. 

 

Følgende søknader fra Troms anbefales prioritert for støtte over Nkom-ordningen i 2018:  

    Antall husstander 

Nr Søker Prosjekt Støtte Nkom 
Under 10 

Mbit/s 

Totalt 

uten NGA 

1. 
Balsfjord 

kommune 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 

2018 Hovedsøknad 
2 999 997 294 420 

2. 
Karlsøy 

kommune 

Bredbåndsutbygging i Karlsøy 

kommune - Vannøya vest 
1 920 200 167 187 

3. 
Bardu 

kommune 

NGA utbygging Øvre Bardu 

Kommune 
1 763 117 132 220 

 Totalt  6 683 314 593 827 

 

I vurderingen er utbyggers bidrag forutsatt til minimum kr 14 000 pr husstand som får tilbud. 

Utbyggers bidrag i hovedsøknaden fra Balsfjord er kr 14 372. Anbefalt støtte beløp til 

Karlsøy – Vannøya vest er redusert fra kr 3 0000 000 til kr 1 920 200 når bidrag fra utbygger 

er kr 14 000 mot kr 8 226 i søknad. Resterende del av Troms bevilgning for 2018 på totalt kr 
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6 683 314 anbefales innvilget søknad fra Bardu kommune for å sikre bredbåndstilbud i øvre 

Bardu med kr 1 763 117.  

 

Hvis det blir restmidler over Nkom-ordningen 2018 nasjonalt, skal Målselv kommunes 

søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Rostadalen, Holt og Tamokdalen prioriteres. 

 

Samlet vurdering av søknadene: 
Vurdering av de enkelte søknadene ifht dagens bredbåndstilbud er gjort i avsnittene for de 

enkelte søknadene. Utbyggingskostnadene er ikke vurdert og er basert på søknad. Dette da 

ordningen er teknologinøytral, men setter krav om at husstandene etter utbygging skal ha 

tilbud om NGA (30 Mbits nedlastingshastighet). Det er en forutsetning at alle husstander og 

bedrifter i utbyggingsområdet skal kunne bruke tilbudet. 

 

Alle søknader med unntak søknad fra Kvænangen vurderes å være i tråd med Gruppeunntak 

for støtte til bredbåndsutbygging. For Kvænangen foreligger ikke dokumentasjon på 

gjennomført høring om utbyggingsplanene i forkant og eller spørsmål til kommersielle 

aktører. 

 

Av de kommuner som har søkt om støtte i 2018, har kommunene Karlsøy, Bardu, Balsfjord, 

Berg, Målselv og Nordreisa søkt støtte over Nkom-ordningen i perioden 2014 til 2017. 

Balsfjord og Bardu er innvilget støtte til prosjekt. Over midlene fylkeskommunen forvalter er 

Nordreisa, Kvænangen, Balsfjord og Berg og Målselv innvilget støtte til NGA-bredbånds-

prosjekt.  

 

Retningslinjene for ordningene forutsetter at minimum 50% av tilskuddsmidlene totalt for 

fylket skal gå til områder uten bredbåndstilbud av grunnleggende kvalitet (10 Mbits) og at 

lokale bidrag skal utgjøre minimum 25% av totale utbyggingskostnader for fylket.  

 

Ut fra dette anbefales at fylkesrådet i Troms prioritere søknader som bidrar til at flest mulig 

husstander uten 10Mbit tilbud i dag får det. Lokal innsats i form av kommunale midler, 

personalinnsats og lokalt bidrag/dugnad vektlegges deretter.  

Utbyggers bidrag pr husstand varierer betydelig for prosjektene fra kr 8 226 i Karlsøy til kr 

53 846 i Nordreisa. Det anbefales at minste bidrag fra utbygger pr husstand som får tilbud 

settes til minimum kr 14 000 og at eventuelt støttebeløp fra ordningen her justeres ned slik at 

utbygger har en kostnad på minimum kr 14 000. Det gjelder følgende søknader:  

Bardu reduksjon i søknadsbeløp til kr 2 920 000, Karlsøy reduksjon i søknadsbeløp til kr 

1 920 200, og Tranøy reduksjon i søknadsbeløp til kr 1 343 152. 

 

Balsfjord kommunes søknad er størst målt i antall husstander som vil få bredbåndstilbud og 

som ikke har grunnleggende godt bredbåndstilbud i dag. Kostnad og søkt støtte pr husstand 

uten grunnleggende godt tilbud er også lavest. Søknaden anbefales derfor prioritert med 

omsøkt beløp kr 2 999 997. 

 

Karlsøy kommunes søknad om utbygging på Vannøya vest er nest størst målt i antall 

husstander som i dag ikke har grunnleggende godt tilbud og kostnad pr støtte pr husstand uten 

grunnleggende godt tilbud er nest lavest. Med bidrag fra utbygger på kr 14 000 pr husstand 

Justert for bidrag fra utbygger på kr 14 000 pr husstand blir utbyggers bidrag kr 2 618 000, 

annen finansiering uendret, og støttebeløp over ordningen blir da kr 1 920 200, mot omsøkt kr 

3 000 000. 
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Resterende del av Troms-rammen for 2018, kr 1 763 117 anbefales innvilget Bardu 

kommunes NGA-utbyggingsprosjekt i Øvre Bardu. Maksimalt støttebeløp med bidrag fra 

utbygger på kr 14 000 er her kr 2 920 000. Lokal medfinansiering er betydelig. Manglende 

finansiering for dette prosjektet er kr 456 883 når Bardu kommunes bidrag på inntil kr 

6 000 000 inngår. 

 

De øvrige prosjektene anbefales ikke prioritert over ordningen. 

- Prosjektet i Tranøy omfatter i all hovedsak husstander som har grunnleggende godt 

bredbåndstilbud i dag, selv om de ikke har NGA.  

- Nordreisas prosjekt omfatter husstander i Oksfjorddalen som ikke har grunnleggende 

godt tilbud i dag og hvor kostnader for å sikre bredbåndstilbud er betraktelig. Det er 

ikke 4G-dekning her. Området Oksfjordhamn-Storenga har grunnleggende godt tilbud 

i dag. 

- Kvænangens kommunes søknad er så vidt mangelfull at kan derfor ikke vurderes. 

- I Berg kommunes søknad har flere husstander Steinfjord ikke grunnleggende godt 

tilbud i dag, noe som i hovedsak er tilfellet for de to andre områdene. 

- I Rostadalen som Målselv kommune søker om støtte til, har en betydelig andel av 

husstandene grunnleggende godt tilbud. Det er husstander og bedrifter i området som 

bare har tilbud på bredbånd over 4G-nettet. 

 

 

De ulike prosjektene er vist i tabellen på neste side: 
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Søknader om støtte til bredbåndsutbygging fra kommuner i Troms 2018. 

Kommune Bardu Karlsøy Tranøy Nordreisa Kvænangen*** Berg Målselv Balsfjord Balsfjord Balsfjord Troms**** 

Område 

 

Øvre  

Bardu**  

Vannøya  

Vest** 

Stangnes- 

Stonglandseidet 

- Skrolsvik** 

Oksfjorddalen,   

Oksfjordhamn 

-Storeng 

Segelvik, 

 Reinfjord,  

Valan og  

Skorpa 

Steinfjord,  

Straumsnes, 

Straumsbotn- 

Løvdal 

Rostadalen,  

Holt- 

Tamokdalen 

Hovedsøknad,  

10 områder 

Alternativ 1,  

4 områder 

Alternativ 2, 

 6 områder Alle 

Husstander totalt 220 187 215 13 - 32 118 420 245 175 1 205 

< 10 Mbit* 132* 167 15 3 - 20 40 294* 172* 123* 671 

10-30 Mbit* 88* 20 200 10 - 12 78 126* 74* 53* 534 

Finansiering            

Lok. off. midler 6 456 883 3 000 000 2 387 992 659 000 233 000 1 321 500 1 300 000 300 000 175 000 125 000 15 425 375 

Lok. off. 

personalinnsats 100 000 160 000 300 000 0 0 0 275 000 204 960 119 560 85 400 1 039 960 

Lokale private  

midler 600 000 1 666 800 645 000 0 0 200 000 663 000 1 680 000 980 000 700 000 5 454 800 

Dugnad lokalt 0 0 0 0 0 0 1 050 000 735 000 428 750 367 500 1 785 000 

Lokal medfin. 7 156 883 4 826 800 3 332 992 659 000 233 000 1 521 500 3 288 000 2 919 960 1 703 310 1 277 900 23 705 135 

Utbygger- godkjent** 3 080 000 2 618 000 3 010 000 700 000 0 1 321 500 2 746 470 6 036 183 3 521 107 2 453 826 19 512 153 

Nkom – søkt 4 000 000 3 000 000 2 600 000 1 277 000 692 000 1 562 000 3 396 230 2 999 997 1 749 998 1 249 999 18 835 984 

Nkom-godkjent 1 763 117 1 920 200 1 343 152 1 277 000 692 000 1 562 000 3 396 230 2 999 997 1 749 998 1 249 999 14 261 696 

Totalt  12 000 000 9 365 000 7 686 144 2 636 000 925 000 4 405 000 9 430 700 11 956 140 6 974 415 4 981 725 57 478 984 

Kostnad pr husstand 54 545 50 080 35 750 202 769 - 137 656 79 921 28 467 28 467 28 467 47 700 

Nkom pr  husstand 8 014 10 268 6 247 98 231 - 48 813 28 782 7 143 7 143 7 143 10 539 

Nkom-støtte pr 10 

Mbit husstand 13 357 11 498 89 543 425 667 - 78 100 84 906 10 204 10 204 10 204 21 254 

Utbygger pr husstand 14 000 14 000 14 000 53 846 - 41 297 23 275 14 372 14 372 14 022 16 193 

            

% lokal medfin. 60% 52% 43% 25% 25% 35% 35% 24% 24% 26% 41 % 

% Nkom 15% 21% 18% 48% 75% 35% 36% 25% 25% 25% 25 % 

*  Er justert i forhold til søknad basert på 10 Mbits dekningskart fra Nkom. Se beskrivelse av den enkelte søknad. 

** Utbyggers bidrag minimum kr 14 000 pr husstand ***Antall bosatte oppgitt, ikke husstander i søknad. Er ikke ettersendt innen fristen  

**** Ekskl. søknad Kvænangen hvor antall husstander ikke er oppgitt. Totalkostnad for Balsfjordprosjekt inngår, ikke delprosjektene der
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Om Nkom-ordningen - Midler til bredbåndsutbygging 2018 
I statsbudsjettet for 2018 ble det avsatt 149,7 mill. kroner over Samferdselsdepartementets 

budsjett kap. 1380, post 71 (bredbånd), til bruk som støtte til bredbåndsutbygging i områder 

som ikke er bygget ut kommersielt og hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

forvalter ordningen. 

 

Troms andel av bevilgningen er 4,5%, kr 6 683 314. Andelen er beregnet ut fra antall 

husstander i fylket uten bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet (under 10 Mbit/s 

nedlastingskapasitet) av totalt antall husstander i landet uten slikt tilbud. Eksisterende tilbud 

er gitt i dekningskart Nkom utarbeider og er basert på innrapportert data fra tilbyderne. 

 

Nkom har forvaltet nasjonal støtteordning til bredbåndsutbygging siden 2014, med i 2018 har 

fylkeskommunene fått en mer formell rolle i forhold til å gjøre prioritering av søknader. 

 

Informasjon om ordningen er her: https://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/nye-

retningslinjer-for-breibandstøtte-frå-og-med-2018.  

 

Overordnede prinsipper for Nkom-ordningen i 2018: 

- Prosjektene som kan få støte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i 

områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite 

NGA-områder – og er teknologinøytral. 

- Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke 

gjennomføres i tråd med ordningen dersom de oppnår finansiering.  

 

Om ordningen  
- Bare kommuner og fylkeskommuner kan få støtte over ordningen.  

- Den enkelte fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen 

og utarbeider en innstilling om hvilke prosjekter som skal få støtte i fylket. 

- Fylkeskommunens innstilling oversendes Nkom innen 3 måneder etter at Nkom har 

informert om rammen (frist 1.september i 2018). Nkom kontrollerer at prosjektene er i 

tråd med ordningen fortløpende ettersom innstillinger mottas. 

- Fylkeskommunen innhenter akseptskjema fra de ulike kommunene/prosjekteierne og 

vil eventuelt bidra med felles utlysinger av de aktuelle prosjektene etter standard mal.  

- Fylkeskommune må sørge for at prosjekter som har fått innvilget støtte lyses ut innen 

ett år fra innstillingen er oversendt Nkom.  

- Fylkeskommunen rapporterer bruk av midlene til Nkom (på samme måte som i 

tidligere ordning.)  

- minst 50% av midlene som er stilt til disposisjon for fylket, skal anvendes i områder 

som ikke har et tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, dvs. minst 10 

Mbit/s nedstrømshastighet.  

- utbyggingsprosjektene samlet på fylkeskommunalt nivå skal ha en lokal /regional 

medfinansiering på minimum 25%. Kravet gjelder ikke for enkeltprosjekter. 
- Nkoms dekningskart legges til for å avgjøre om tilbud i området, avvik må dokumenteres.  

- Ordningene er teknologinøytral, men har krav til kapasitet (30 Mbit/s).  

- Støtte gis i tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsinfrastruktur (avsnitt 10, 

artikkel 52 i GBER 

 

Kriterier som må være oppfylt i søknaden ifht GBER 

For å sikre at prosjektene er i tråd med GBER må følgende være klarert før søknad sendes inn og 

dokumentert i søknaden. (Kravene gjelder for all offentlig støtte til bredbåndsutbygging aksess.) 

- Bare prosjekt hvor kommersiell aktør får tilskudd til å bygge ut og levere bredbåndstilbud kan 

støttes. Det kan kun gis støtte til utbygging, ikke til drift.  
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- Kommersielle aktører har ikke tilbud eller har utbyggingsplaner i området kommende 3-års 

periode. Dette skjer gjennom offentlig høring på kommunens hjemmeside med minimum 4 

ukers høringsfrist og forespørsel til potensielle utbygger. 

- Utbyggingsområde tegnes inn på Nkoms dekningskart.   

 

Informasjon om ordningen er på Nkoms hjemmesider: 

https://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/nye-retningslinjer-for-breibandstte-frå-og-

med-2018.  

 
Organisering av ordningen i Troms: 

- 15.juni 2018 frist for kommunen til å søke over ordningen til Troms fylkeskommune på 

www.regionalforvaltning, ordning «Bredbåndsutbygging 2018». 

- Før 1.september: Fylkesrådets prioriteringer for 2018 må oversendes Nkom. 

 

De enkelte søknadene er vurdert hver for seg og det er ikke vurdert å støtte deler av den 

enkelte kommunes søknad. Dette er i tråd med praksis for Nkom-ordningen tidligere år hvor 

søknader enten ble innvilget omsøkt beløp eller ble avslått. Litt avkortning kan skje på 

prosjekt som hadde lavest karakter av prosjekt som ble innvilget støtte.  

 
 

De ulike søknadene er beskrevet i følgende:  
Prosjektenes budsjett er hentet fra tilleggsskjema som skal følge med søknaden justert for 

annen informasjon i søknaden, eventuelt justert hvis avvik fra budsjett på RF-søknaden og 

ettersendt informasjon. 

 

 

NGA-utbygging i Øvre Bardu v/Bardu kommune 
Søknadsbeløp: kr 4 000 000, totalkostnad kr 12 000 000. Anbefalt kr 1 763 117 

 

Det søkes om støtte til utbygging av NGA-nettverk fra utkanten av Setermoen sentrum og opp 

mot Altevann/Sørdalen. Området har 220 husstander, flere bedrifter, bl.a. Viken senter og en 

skole. 

De har hatt folkemøte på grendehuset og det er satt igang underskriftskampanje der beboerne 

forplikter seg økonomisk til et utbyggingsprosjekt i kommunen. Det er kommet inn over 450 

000 i forpliktelser fra innbyggerne. Kommunen har bevilget inntil 6 000 000 kr til prosjektet.  

 

NKOM skjema Sum Justert* %  Merknad 

Lokale offentlig fin. midler 5 300 000 6 456 883 54 

 Bardu kommune, rest etter bidrag lokalt,  

utbygger og rest Nkom-ordning 

Lokal offentlig personal 100 000 100 000 1  Bardu kommune 

Lokale private midler 600 000 600 000 5 

150" Viken senter +  

tilkoblingsavgift 450" 

Lokal dugnad/egeninnsats 0 0 0   

Lokal medfinansiering 6 000 000 7 156 883 60   

Utbygger 2 000 000 3 080 000 26 * Justert til kr 14 000 pr husstand 

NKOM 4 000 000 1 763 117 15  30 303 kr pr husstand uten 10 Mbits 

Sum 12 000 000 12 000 000 100   

 

Tilbud Søknad Ifht kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 220 132 60% av utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 88 Vurdert til 40% ut fra dekningskart 

Sum 220 220 kr 54 545 

12
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Vurdering: 

Dekningskartene tilsier at deler av området er tilbud om 10 Mbit i dag og vurderes å utgjøre 

40% av husstandene. Der ligger ikke ved dokumentasjon på avvik fra dekningskartene. 

Utbyggers bidrag er oppjustert til kr 14 000 pr husstand som får tilbud. 

Utbyggingsområdet har da 132 husstander uten grunnleggende tilbud og 88 med. Kommunen 

har vedtatt å bidra med inntil kr 6 000 000 samt at næringsaktører i området bidrar. 

Prosjektet anbefales støttet med kr 1 763 117. Dette er kr 1 156 883 lavere enn søknadsbeløp 

når bidrag fra utbygger er kr 14 000 pr husstand som får tilbud (kr 9 091 i søknad). 

Manglende finansiering for dette prosjektet er kr 456 883 når Bardu kommunes bidrag, inntil 

kr 6 000 000 inngår og bidrag fra utbygger er kr 14 000 pr husstand som får tilbud (kr 9 091 i 

søknad) hensyntas. 
 

 

Karlsøy kommune – Vannøya vest 
Søknadsbeløp: kr 3 000 000, totalkostnad kr 9 365 000 
 

Karlsøy kommune søker som støtte til bredbåndsutbygging i området fra Sjåvika til Torsvåg 

og Burøysund på Vannøya. Området har 187 helårsboliger, 119 fritidsboliger og ca. 70 

bedrifter/næringsdrivende – flest tilknyttet fiskeri og handel. Utbyggingen vil bidra til at 

Kvalkjeften linkstasjon hvor Telenor Norge AS, Staten v/Nødnettet, Tromskraft og Avinor 

Flysikring leier antenneplass får høykapasitets bredbåndsforbindelse og som de kan bruke.  

Telenor har etter kommunens høringsfrist gitt tilbakemelding til kommunen at de kan tilby 30 

Mbit til et begrenset antall husstander nært sentralen på Vannareid. Disse kan derfor ikke 

inngå i området støttet over dette prosjektet. 

 

NKOM skjema Sum Justert* % Merknad 

Lok. off. fin. midler 3 000 000 3 000 000 32 Karlsøy kommune 

Lokal off. personalinnsats 160 000 160 000 2 Karlsøy kommune 

Lokale private midler 1 666 800 1 666 800 18 VSK Regnskap 130" + tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 0 0 0   

Lokal medfinansiering 4 826 800 4 826 800 52   

Utbygger 1 538 200 2 618 000 28  Justert til 14 000 pr husstand (kr 8 225 i søknad) 

NKOM 3 000 000 1 920 020 21 17 964 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 9 365 000 9 365 000 100    

 

Tilbud Søknad 

Vurdering 

ihht kart 

Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 167 167  90% av utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 20 20   

Sum 187 187 kr 50 080 

 

Vurdering: 

Søker har lagt Nkoms dekningskart til grunn for tilbud i dag og området har 167 husstander 

uten grunnleggende bredbåndstilbud og 20 med. Kommunen bidrar med 3 000 000 kr og 

næringsaktører noe. 
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Tranøy kommune, Bredbåndsutbygging i Tranøy kommune, Senja 
Søknadsbeløp: kr 2 600 000, totalkostnad kr 7 686 144.  

 

Tranøy kommune søker om støtte til bredbåndsutbygging på strekningen Stonglandseidet-

Skrolsvik og Stonglandseidet-Stangnes. Prosjektet kan deles i 2. 

Strekningen Stonglandseidet-Skrolsvik har 174 boliger (16 benyttes som fritidsboliger), 5 

næringseiendommer, 2 samfunnshus og 5 kommunale bygg. Området Stonglandseidet-

Stangnes har 65 boliger (herav 5 fritidsboliger) og 2 næringseiendommer.  

De fleste i området har i dag ifølge dekningskartet 10 Mbit tilbud (200 husstander har og 15 

har ikke). Ordfører har fått flere henvendelser om manglende kapasitet og kommunen har 

bevilget inntil kr 2 400 000 til bredbåndsutbygging. 

 

Finansiering Sum Sum Justert % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 2 387 992 2 387 992 31  Tranøy kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 300 000 300 000 4  Tranøy kommune 

Lokale private midler 645 000 645 000 8  Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats     0  

Lokal medfinansiering 3 332 992 3 332 992 43  

Utbygger 1 753 152 3 010 000 39  

NKOM 2 600 000 1 343 152 17 

89 546 kr pr  

husstand uten 10Mbit 

Sum 7 686 144 7 686 144 100  

 

  Søknad Vurdering kart Merknad + Tot. kost pr husstand  

Antall  < 10 Mbit 15 15   

Antall 10-30 Mbit 200 200  

Sum 215 215 kr 35 750  

 

Vurdering:  

I søknaden er Nkoms dekningskart lagt til grunn selv om tilbakemeldinger fra brukerne er 

annerledes. Det er ikke lagt ved dokumentasjon som tilsier annen tilbud i dag. Prosjektet 

vurderes derfor i hovedsak å bidra til at husstander som har grunnleggende tilbud får tilbud 

om NGA. Slike prosjekter er ikke prioritert i ordningen. Området har et betydelig antall 

husstander, bedrifter og kommunale bygg. 
 

 

Nordreisa kommune - Bredbåndsutbygging Nordreisa kommune 
Søknadsbeløp: kr 1 277 000, totalkostnad kr 2 636 000. 

 

Nordreisa kommune søker om kr 1 277 000 til bredbåndsutbygging i Oksfjorddalen og 

området Oksfjordhamn – Storeng. Oksfjorddalen har 3 husstander hvorav 2 gårdsbruk og har 

ikke bredbåndstilbud gjennom fast linje eller 4G trådløst. Dekningskartet er feil mener søker 

og dokumenterer det med kart fra Nkom som viser lokalisering av GSM-sendere. Området 

Oksfjordhamn-Storeng har 10 husstander og som har 10 Mbit tilbud i dag. Nordreisa 

kommune bidrar med kr 659 000 til prosjektet. Utbyggingskostnaden for Oksfjorddalen er kr 

1 500 000 og kr 1 136 00 for Oksfjordhamn-Storenga. 

NKOM skjema Sum %  Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 659 000 25 Nordreisa kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 0 0 

 Lokale private midler 0 0 

 Lokal dugnad/egeninnsats 0 0 
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Lokal medfinansiering 659 000 25 

 Utbygger 700 000 27 

 NKOM 1 277 000 48 425 667 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 2 636 000 100 

  

Tilbud Søknad Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 3 3  57% av utbyggingskostnadene,  

Antall 10-30 Mbit 10 10  Avvik fra dekningskart dokumentert 

Sum 13 13 Kr 202 769 

 

Vurdering: 

Kostnadene pr husstand er her betydelig, spesielt i Oksfjorddalen med kr 300 000 pr husstand. 

Her er 2 gårdsbruk og det anføres at for å kunne drive næringsvirksomhet må næringsaktørene 

rapportere elektronisk til Altinn. Samtidig har området Oksfjordhamn-Storeng med 10 

husstander grunnleggende tilbud i dag. Kommunens bidrag er kr 659 000. Dekningskartene 

viser at områdene har 30 Mbit tilbud i dag. Tilbakemelding fra bredbåndstilbydere i området 

er at ingen tilbyr NGA i omsøkt område og i Oksfjorddalen har ikke 4G ifølge 

dokumentasjon. 

 

 

Kvænangen kommune, Bredbånd utbygging Kvænangen 
Søknadsbeløp: kr 692 000, totalkostnad kr 925 000.  
 

Kvænangen kommune søker som støtte for å kunne tilby bredbånd til innbyggerne på 4 små 

tettsteder i fjorden i kommunen – Seglvik (11 bosatte, fiskebruk og 3 fiskere stasjonert her), 

Reinfjord (11 bosatte), Valan (2 bosatte) og Skorpa (kirke). Alle stedene har fritidsboliger. 

Signal til disse stedene må levers pr radio eller satellitt og det planlegges fremført fiber til 

mobilmast på Kvænangsfjellet nært Gildetun og som sender signal pr radio til de 4 stedene.  

Det foreligger ikke dokumentasjon på at offentlig høring er gjennomført, kommersielle 

utbyggere spurt eller at utbyggingsområdet er tegnet inn på dekningskartene.  

 

NKOM skjema Sum %  Merknad 

Lokale finansielle midler 233 000 25  Kvænangen kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 0 0   

Lokale private midler 0 0   

Lokal dugnad/egeninnsats 0 0   

Lokal medfinansiering 233 000 25   

Utbygger   0   

NKOM 692 000 74  ? kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 925 000 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit      Antall bosatte oppgitt, ikke husstander 

Antall 10-30 Mbit   0 

 Sum 0 0 

  

Vurdering: Søknaden er ikke vurdert grunnet manglende informasjon om antall husstander i 

området, offentlig kunngjøring og forespørsel til potensielle utbyggere. Øya Skorpa har ikke 

fastboende og kan ikke inngå i prosjektet. 
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Berg kommune, Bredbåndsutbygging Steinfjord, Straumsnes og Straumsbotn-

Løvdal 
Søknadsbeløp: kr 1 562 000, totalkostnad kr 4 405 000.  

 

Berg kommune søker støtte til bredbåndsutbygging i områdene Steinfjord (19 husstander og 1 

bedrift – Steinfjord Camp), Straumsnes (1 husstand) og Straumsbotn-Løvdal (12 husstander). 

I tillegg er flere fritidshus i området. 

NKOM skjema Sum %  Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 1 321 500 30  Berg kommune 

Lokal offentlig personalinnsats   0   

Lokale private midler 200 000 5 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats   0   

Lokal medfinansiering 1 521 500 35   

Utbygger 1 321 500 30   

NKOM 1 562 000 36  78 100 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 4 405 000 100   

 

Tilbud Søknad* Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 20 20  57% av utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 12 12   

Sum 32 32 137 656 

 

Vurdering 

Av de omsøkte områdene er det i hovedsak Steinfjord som ikke har grunnleggende tilbud i 

dag. Straumsnes og Straumsbotn-Løvdal har ifølge dekningskartene grunnleggende tilbud. 

Antall husstander i områdene er hentet fra ettersendt informasjon. Kommunene vil bidra med 

kr 1 321 500 til prosjektet.  

 

 

Målselv kommune, Bredbåndsbygging i Rostadalen 
Søknadsbeløp: kr 3 396 230, totalkostnad kr 9 430 700.  

 

Målselv kommune søker om støtte til utbygging i området Holt-Rostadalen og Holt- grense 

Balsfjord kommune i Tamokdalen. Utbyggingsområdet har 118 husstander, hvorav 40 ikke 

har bredbåndstilbud av grunnleggende kvalitet.   

NKOM skjema Sum % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 1 300 000 14 Målselv kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 275 000 3 Målselv kommune 

Lokale private midler 663 000 7 UL Freidig 250" og tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 1 050 000 11   

Lokal medfinansiering 3 288 000 35   

Utbygger 2 746 470 29   

NKOM 3 396 230 36 84 906 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 9 430 700 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering kart 

Antall  < 10 Mbit 40 Vurdert til 40% utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 78  

Sum 118 118 
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Vurdering: 

En betydelig andel av Rostadalen og Holt-området har i dag bredbåndstilbud av grunn-

leggende kvalitet ifølge dekningskartene fra Nkom. Lokalsamfunnet bidrar betydelig til 

prosjektet, både i form av midler og dugnadsinnsats.  

 

 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 2018 Hovedsøknad, Alternativ 1 og 2.  
Søknadsbeløp: kr 2 999 997, totalkostnad kr 11 956 140 

 

Balsfjord kommune søker om støtte til bredbåndsutbygging i 10 områder i kommunen med 

totalt 420 husstander (hovedsøknad). Kommuner har samtidig sendt inn 2 andre søknader 

hvor områdene i hovedsøknaden er fordelt på alternativ 1 (4 områder med 245 husstander) og 

alternativ 2 med 6 områder med 175 husstander. Utbyggingskostnad og kommunalt bidrag pr 

husstand er lik for alle.  

De ulike områdene i hovedsøknaden og fordelt på de 2 alternativene er: 

Alternativ 1: Lanes-Hamnvåg-Kjerkevika, Svartnes - grense Tromsø, Takvatn – Åsheim, 

Tamokdalen 

Alternativ 2: Fjellbygda, Furudalen-Aursfjord, Middagsbukt, Sagelvvatn-sør, Strupen. 

 

 

Balsfjord kommune – Hovedsøknad 

NKOM skjema Sum % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 300 000 3 Balsfjord kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 204 960 2 Balsfjord kommune 

Lokale private midler 1 680 000 14 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 735 000 6   

Lokal medfinansiering 2 919 960 24   

Utbygger 6 036 183 51   

NKOM 2 999 997 25  10 204 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 11 956 140 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering  Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 420 294 

Vurdert til 70% ut fra kart. 100% ikke  

dokumentert. 70% av kostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 126  

Sum 420 420 28 467 

 

 

 

Balsfjord kommune – Alternativ 1 

NKOM skjema Sum % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 175 000 2 Balsfjord kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 119 560 2 Balsfjord kommune 

Lokale private midler 980 000 14 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 428 750 6   

Lokal medfinansiering 1 703 310 24   

Utbygger 3 521 107 51   

NKOM 1 749 998 25  10 204 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 6 974 415 100   
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Tilbud Søknad Vurdering Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 245 172 

Vurdert til 70% ut fra kart. 100% ikke  

dokumentert. 70% av kostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 74  

Sum 245 245 28 467 

 

 

Balsfjord kommune – Alternativ 2 

NKOM skjema Sum % Merknad + Tot.kost pr husstand 

Lokale offentlig finansielle midler 125 000 3 Balsfjord kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 85 400 2 Balsfjord kommune 

Lokale private midler 700 000 14 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 367 500 7   

Lokal medfinansiering 1 277 900 26   

Utbygger 2 453 826 49   

NKOM 1 249 999 25  10 204 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 4 981 725 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 245 172 

Vurdert til 70% ut fra kart. 100% ikke  

dokumentert. 70% av kostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 74  

Sum 175 175 28 467 

 

Vurdering søknader Balsfjord 

Alle områdene har under 10 Mbit ifølge søker. Samtidig viser dekningskartene fra Nkom at 

det er 10 Mbits tilbud i deler av omsøkte området. Da avviket ikke er dokumentert i søknaden, 

settes antall husstander uten tilbud av grunnleggende kvalitet til 70% med utgangspunkt i 

Nkoms dekningskart. Kommunen bidrar med totalt 300 000 kr og personalinnsats. Annen 

lokal medfinansiering er dugnad og tilkoblingsavgift.  

 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Saken gjelder virkemiddelforvaltning som vil kreve administrative ressurser til oppfølging, 

kontroll og rapportering. 

 

 

Tromsø, 13.08.2018 

 

 

 

Sigrid Ina Simonsen 

fylkesråd for kultur og næring 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Nkom, Skjema for vedlegg til innstilling og søknader 

- Nkom, Oppdaterte retningslinjer for bredbåndsstøtte 201 8 og ny frist 

18



 

 

14 

- TFK, Bredbåndsutbygging - Ny tilskuddsordning 2018, oppdaterte retningslinjer og ny 

frist, 11.04.18 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Vannøya, Karlsøy kommune 

- Utbyggingsområde Segelvik, Reinfjord, Valan og Skorpa, Kvænangen kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Tamok og Rostadalen, 

Målselv kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Vannøya vest, Karlsøy 

kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Steinfjord,  

- Straumsnes, Straumsbotn-Løvdal, Berg kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, OksfjorHdalen, 

Oksfjordhamn - Storeng, Nordreisa kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Stangnes- 

- Stonglandseidet-Skrolsvik, Tranøy kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Hovedsøknad, 10 områder, 

Balsfjord kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Alternativ 1, 4 områder, 

Balsfjord kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Alternativ 2, 6 områder, 

Balsfjord kommune 

 

 

...  
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Referat Møte i Ungdomsrådet 07.09.18. 
 

Tid og sted: Fredag 07.09.18 kl. 14:15 – 15:45. Jorma, Halti.  

Tilstede: Anna Lund Henriksen, Hermod Bakken, Isak Båtnes Lund, Ramona Soleng Thomassen, Alf 
Sindre Einevoll, Oda Fossvoll.  

Frafall: Scott Nordstrøm, Leif-Adrian Mortensen. (Ikke gitt beskjed, derfor ble ikke vara innkalt.) 

2 vedlegg.  

 

 

 

Saker: 
 

Sak 21/18: Info om Ungdomsklubben:  

Silje informerer kort om hvor langt kommunen er kommet med den nye ungdomsklubben. Silje og 
Else Pettersen Elvestad har vært i møte med prosjektleder Olaf Nilsen og Ketil Jensen. Saken er at de 
har fått tilbakemelding på anbud, som er ca. dobbelt så dyr som budsjettet. Derfor jobber de nå med 
å forsøke å minimere kostnadene uten at det går utover tilbudet inne i klubben.  

Det vi foreløpig har sett på er å lage et enklere kjøkken som evt. kan snekres i stedet for å kjøpe et 
ferdig. Medlemmene i Ungdomsrådet er positiv til dette da det egentlig var den første tanken når vi 
snakket om kjøkken. At det var mer som en kaffebar, litt rustikk.  

Medierommet er foreløpig tenkt til å bli som det er.  

Vi kan kjøpe billigere møbler, og også sjekke opp pris lokalt. F.eks. på Bohus. Ungdomsrådet ønsker å 
være med på dette.  

Gulvet ble også diskutert, og det er mulig vi ikke har råd til å gjøre noe med gulvet og at det derfor 
forblir slik det er.  

 

 

Sak 22/18: Ulike invitasjoner til Ungdomsrådet:  

- Prosjekt Murmansk: Oda Fossvoll har meldt seg på.  
- Dyrøyseminaret: Ingen har meldt seg på. Vi diskuterer at vi skal snakke om samme tema på 

Rust-konferansen i oktober som skal være her på Storslett, og føler at det holder da. 
Ungdomsrådet synes også at det er noe langt å reise, og at man da går glipp av mye skole.  

- Rust-konferanse: Skal være her på Storslett 25-26 oktober. Alle ungdomsråd i Nord-Troms 
inviteres. Dag 1 handler om stedsutvikling, og NODA vil holde en workshop. På kvelden blir 
det kino for alle. Dag 2 er det opplæring av ungdomsråd.  
Alle har gyldig fravær fra skolene.  
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Sak 23/18: Sak fra BUK:  

Muligheter for paintball- bane i Nordreisa:  

I etterkant av BUK-møte i juni 2018 har ungdomskontakten undersøkt hva som skal til for å starte en 
paintball-bane i Nordreisa. (Se vedlegg.) Dette legges fram for ungdomsrådet, og de konkluderer med 
at dersom det skal startes opp med paintball er det en eller flere privatpersoner/organisasjoner som 
må gjøre det. Nordreisa kommune eller ungdomsrådet kan ikke drifte en bedrift.  

Mulig Nordreisa kommune kan stille med et område hvor privatpersoner kan spille paintball, men vi 
er da usikker på ansvar i forhold til sikkerhet.  

Saken anses som avsluttet fra ungdomsrådet.  

 

 

Sak 24/18: Høsten: 

- Halloween-fest på Samfunnshuset med XLoad:  
Sammy Jeridi, Vegard Tvedt og Sigvardt Andersen fra eventbyrået XLoad kommer på møtet 
for å informere om Halloween-fest på samfunnshuset 2 og 3 november. Tanken er å ha et 
rusfritt arrangement for ungdom fra 8.klasse og oppover (ut vgs?).  
Ungdomskontakten og XLoad har møttes tidligere for å diskutere muligheten for samarbeid 
om slike arrangement. Etter å ha snakket med XLoad blir vi enige om at dette har 
ungdomsrådet lyst å være med på. Det er XLoad som arrangerer og ungdomsrådet er med 
som et «crew» til de praktiske tingene. Men det er ønskelig at ungdomsrådet også stiller opp 
i planleggingsfasen for å få med sine meninger og ideer.  
Ramona Soleng Thomassen stiller med på planleggingsfasen, og så tar XLoad kontakt med oss 
når vi andre skal være med.  
Vi er enige om at slike arrangement kan bli for store til å gjøre alene, og at det derfor er bra 
om vi kan samarbeide for å skape noe artig og kult for ungdom i Nordreisa.  
 
 

- Forslag: Lage en promovideo om ungdom i Nordreisa, og hva som finnes her?: 
Mtp. at RUST nylig har laget en video som ungdomsråd kan bruke avventer vi å lage egen 
video. Kanskje er dette noe vi vil komme tilbake til senere.  
 
 
 
 

Sak 25/18: 16.mai arrangement 2019:  

Vi er enige om at vi har lyst å lage et 16.mai arrangement og at det kan gjøres i samarbeid 
med XLoad. Men vi avventer dette noe siden vi nå skal arrangere halloween-fest.  
I tillegg er leder av Ungdomsrådet Anna Lund Henriksen russepresident i år, og vil nok ikke 
kunne bidra så mye fram mot et 16.mai arrangement.  
Er foreslått å arrangere sammen med ungdomsrådet på Skjervøy.  
Vi fortsetter å snakke om denne saken ved neste møte.  
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Sak 26/18: Eventuelle saker:  

- Medlemmer i Ungdomsrådet: Per i dag er vi 12 medlemmer i ungdomsrådet, 8 medlemmer 
og 4 vara. Dvs. at vara-representantene er vara for 2 medlemmer. I tillegg mangler vi nå et 
medlem fra 8.klasse, Strømfjordnes skole og Reisa Montessori skolen. (Begge medlemmene 
vi hadde fra Reisa Montessori skole er begynt på Storslett skole.)  
Vi avtaler at Leif-Adrian, Scott og Alf Sindre tar kontakt med Merete Rasmussen på Storslett 
ungdomsskole for å få hjelp til å rekruttere et medlem fra 8.klasse. Silje har i tillegg sendt en 
mail til Merete, og hun skal hjelpe til.  
Silje har tatt kontakt med både Reisa Montessori skole og Strømfjordnes skole for å få et 
medlem fra hver skole til ungdomsrådet. Per nå har vi ingen fra privatskolene (de to vi hadde 
fra Reisa Montessoriskole er begynt på Storslett skole.)  
Vi avventer svar fra privatskolene, og håper vi får medlemmer fra begge slik at alle skolene er 
representert.  
Silje har sendt en oppdatering til Nordreisa kommune på medlemmene og vara slik at riktige 
personer får innkalling til møter.  

 

 

 

 

Neste møte er 24.oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Paintball Nordreisa 
- Medlemmer av Ungdomsrådet 2018, 07.09.18.  
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Medlemmer av Ungdomsrådet 2018 

 

 

Ved Ungdomsråds møte 07.09.18. ble det gjort følgende endring av ungdomsrådets 
medlemmer: (pga. at Martin Årnes og Aragorn Mikkelsen har trukket seg fra sitt verv.)  

 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen. 

Nestleder: Hermod Bakken. 

Medlemmer: Isak Båtnes Lund, Scott Nordstrøm, Ramona Soleng Thomassen, Leif-Adrian 
Mortensen, Oda Fossvoll, Alf Sindre Einevoll.  

Vara-medlemmer: Oda Birkelund, Mathilde Eriksen, Jonas Pedersen, Kine Elise 
Haraldsdatter Steinsvik.  

Vara for hvem:  

Oda Birkelund er vara for Scott Nordstrøm.  

Mathilde Eriksen er vara for Oda Fossvoll og Ramona Soleng Thomassen. 

Jonas Pedersen er vara for Hermod Bakken og Isak Båtnes Lund.  

Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik er vara for Alf Sindre Einevoll og Leif-Adrian Mortensen.  

 

Arbeidsområder:  

Miljø, plan og utvikling: Hermod Bakken.  

Helse og omsorg: Alf Sindre Einevoll.  

Oppvekst og kultur: Oda Fossvoll. 

Formannskapet: Isak Båtnes Lund.  

Næringsutvalget: Scott Nordstrøm.  

Rust: Anna Elisa Lund Henriksen (Leder i Rust) og Ramona Soleng Thomassen.  

BUK: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  

Kommunestyre: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  
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Politiske kontaktpersoner 2018/2019:  

 

Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer.  

 

 

Kommunestyret: Øyvind Evanger. (Ap) 

Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 

Formannskapet: 

Næringsutvalget:  

Plan- og utviklingsutvalget: Hilde Nyvoll.  

Helse- og omsorgsutvalget:  
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Paintball i Nordreisa 

 
Ungdomsrådet i Nordreisa kommune har fått tilsendt en sak fra BUK møte 04.06.18. Saken 
er at det er ønskelig med Paintball-bane i kommunen. Det er hentet inn informasjon om hva 
som trengs for å få til en paintball-bane. Informasjon er hentet inn fra Jim-Are Hansen i 
Nordreisa kommune og Iver Hansen, som bl.a. driver en paintball-bedrift i Tromsø.  

I utredningen stiller ungdomsrådet og ungdomskontakten også noen spm. til kommunen.  

 

 

HVEM:  

Er det kommunen som skal starte opp og drifte paintball i Nordreisa? 

 

STED:  

Har kommunen et egnet sted hvor man kan spille paintball? En skog kan brukes da det vil 
være naturlige hindringer. Man kan også bruke et åpent området hvor setter opp innkjøpte 
hindringer eller andre ting. (Bildekk, snekre skjold etc. Se bilder.) 
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ANNET:  

 

- Sikkerhet? Dette skal være en aktivitet for ungdom i bygda. Andre steder er det 
anbefalt aldersgrense 13 år, men at yngre ned til 10 år kan være med dersom det er 
voksne som spiller.  Det er noen som må være tilstede for å ha ansvar for sikkerheten 
under spilling. De som er ansvarlig for sikkerheten er ofte instruktører som har 
kunnskap om paintball-spilling.  

- En instruktør har også gjerne ansvar for opplæring og sikkerhet i forkant av spillingen.  
- Hvem skal vedlikeholde utstyret? Markørene (De man skyter med) krever 

vedlikehold. Dressene og maskene må vaskes mellom bruk. Maskene må også sjekkes 
for å sikre at det ikke er sprekker eller bulker i de.  

- Hvem bestiller inn forbruksmateriale?  
- Skal utstyr og bane leies ut av kommunen? Hvordan skal dette gjøres i praksis?  
- Forsikring dersom noen blir skadet?  
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UTSTYR: 

 

- Markører. (Den man skyter med.)  
- Masker. 
- Kamuflasjedress.  
- Små luftflasker til markørene.  
- Diverse pusseutstyr for rens av markører, løp og utstyr. 
- Kompressor: Som takler 200-300 bar, helst 300. Da får man fylt opp dykkertankene. 

Per i dag så er det ingen som har denne tjenesten i Nordreisa kommune, så derfor må 
man kjøpe inn egen kompressor. Er strenge krav på vedlikehold og service av disse 
siden de behandler utstyr under høyt trykk.  

- Dykkerflasker til påfyll av luft.  
- Fyllestasjon til å fylle luft på små luftflasker på markørene, denne monteres på den 

større dykkerflasken. 
- Paintballkuler med vannbasert maling: Disse har også en holdbarhetsdato samt de 

må snues jevnlig da de er laget av en form for gelatin. De kan bli ovale om de ligger 
på en side for lenge, en gang i mnd. holder med snuing.  

- Oppmerket bane, i skog eller på flat mark. Ved flatmark trengs mer baneutstyr enn 
ved skogsbane. Området bør være 70x50 m + sikkerhetssone på hver side.  
 
 
 

PRIS:  

- En startpakke som inkluderer markør, magasin, maske, dress og lufttank:  
3000 kr/person.  

- Paintballkuler: ca. 1000 kr for 6000 baller.  
- Kompressor: fra 20 000 kr og opp.  
- Dykkertanker: 3500 kr per stykk.  
- Vedlikeholdsutstyr:?  
- Vask av utstyr: Dressene må vaskes i vaskemaskin.  
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- Instruktør og sikkerhetsansvarlig: En med kompetanse på paintball.  
- Lager til utstyr: Hvor skal utstyret lagres?  
- Service på utstyret: Hvem skal gjøre service på utstyret? Kompressor, dykkertanker, 

vedlikehold av markører?  

 

 

Etter å ha undersøkt hva som trengs for å starte opp paintball i Nordreisa har 
ungdomsrådet kommet fram til følgende:  
Ungdomsrådet konkluderer med at dersom det skal startes opp med paintball er det 
en eller flere privatpersoner/organisasjoner som må gjøre det. Nordreisa kommune 
eller ungdomsrådet kan ikke drifte en egen bedrift.  

Mulig Nordreisa kommune kan stille med et område hvor privatpersoner kan spille 
paintball, men vi er da usikker på ansvar i forhold til sikkerhet.  

Saken anses som avsluttet fra ungdomsrådet.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/893-2 

Arkiv:                X03  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/18 Nordreisa formannskap 20.09.2018 

 

TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon 2018 - oppfordring til bidrag 

Lenke til web-side: https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/  

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune bidrar med kr 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt Kirkens bymisjon. 
Beløpet dekkes fra ansvar 170 – politisk utvalg. 
 
 

Saksopplysninger 
TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon ber i brev av 9.8.18 om pengebidrag til årets TV-aksjon 
som er 21.10.2018. 
 
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn. Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. 
Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal de vise hvorfor årets TV-aksjon er 
viktigere enn aldri før. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en 
seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. 
Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker. 
 
 
 Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på 
aksjonsdagen. 

Vurdering 
Nordreisa kommune har lang tradisjon på å bidra til TV-aksjonen, og ga i fjor kr 10.000,- til 
TV-aksjonen Unicef 2017.  
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Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms politidistrikt - 
Politiråd 

Vedlegg 

1 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms politidistrikt 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune og Troms politidistrikt formaliserer sitt samarbeid gjennom 
samarbeidsavtale om politiråd gjeldende fra 20.09.2018, avtalen er førende for arbeidet og  
skal revideres årlig 
 
Politirådet har følgende medlemmer 
Fra Nordreisa kommune: 

- Ordfører  
- Rådmann 
- Sektorledere helse- og omsorg 
- Sektorleder oppvekst- og kultur 
- Nav leder 

Fra Nord-Troms lensmannsdistrikt: 
- GDE leder (tidligere lensmann) 
- Politikontakt 

 
Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes.  
Politirådets sekretariatsfunksjon blir ivaretatt av Nordreisa kommune.  Det utarbeides referat 
som arkiveres. 
 
 

Saksopplysninger 
Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet. 
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Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra 
til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og 
frivillighetssektoren. 
 
Hovedoppgaver i politirådet: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn. 

 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale 

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og 
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, 
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse  
temaene. 

 

Vurdering 
Det anbefales at Nordreisa kommune godkjenner den formelle avtalen om opprettelsen av et 
Politiråd i Nordreisa kommune.    
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SAMARBEIDSAVTALE
Mellom Nordreisa kommune og Troms 
politidistrikt

POLITIRÅD  og POLITIKONTAKT
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1. Mål med samarbeidet: 
 

Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold påvirkes 
i langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser.  Den teknologiske utviklingen går raskt 
og kriminaliteten lokalt påvirkes i større grad av utenforliggende faktorer.  I takt med dette vil også 
publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. Politi, kommuner og 
samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et kriminalitetsforebyggende fokus. 

Forebygging av kriminalitet handler både om forhold i det brede lag av befolkningen og tiltak rettet 
direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret for en 
rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunnskole, 
barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det forutsettes 
at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles 
situasjonsbilde.  

Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også 
organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige handlinger 
eller tilstander.  

Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum.  Dette krever en 
kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er operativt, synlig og 
tilgjengelig etter publikums behov. Igjennom et felles situasjonsbilde av kriminaliteten skal politiet og 
kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende strategier. Politiet og kommunen 
skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere samfunnsaktørene igjennom politiråd og 
politikontakter.   

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 
involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv  og frivillighetssektoren. 

 

Hovedoppgaver i politirådet: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn. 
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 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale 

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og 
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, 
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen 
disse temaene. 
 

2. Deltagelse og organisering : 
 

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i 
lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner. 

Minimum faste medlemmer: 4 

Nordreisa kommune: 

Ordfører i Nordreisa kommune.  

Rådmann i Nordreisa kommune 

I tillegg kan kommunen selv utnevne faste representanter til politirådet, dette kan være ledere av 
kommunale etater eller politiske representanter.  

Nord-Troms lensmannsdistrikt: 

GDE leder( tidligere lensmann).  

Politikontakt for Nordreisa kommune. 

 
Andre kontaktpersoner: 

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Dette kan 
være representanter fra kommunale etater, aktuelle seksjoner i lensmannsdistriktet, næringslivet, 
frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner eller andre offentlige etater.  

Det avholdes minimum 2 møter i året. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel. 

Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Politirådets sekretariatsfunksjon blir 
ivaretatt av Nordreisa kommune.  Det utarbeides referat som arkiveres. 
 

3. Lokale mål og oppfølging: 
 
Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet 
for perioden blitt enige om følgende satsningsområder.   
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 Vold og seksuelle overgrep mot barn 
o Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og seksuelle overgrep mot barn 

forebygges i alle samfunnslag. 
 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge.     

o Rusforebygging og oppfølging av barn og unge i risikogrupper. 
 Beredskap og krisehåndtering 

o Identifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og samfunnssikkerhet. 
 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

o Utvikle handlingsveileder for samarbeid og følge opp denne for felles forebyggende 
innsats.  
 Kontaktpersoner-politi: Radikaliseringskoordinator og politikontakt. 

 Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. 
o Samarbeid og samordning av innsats.  

 Kontaktpersoner -politi: Næringslivskoordinator og politikontakt. 
 Skjenking og ruspolitikk  

o Forebygge overskjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til mindreårige, vold og 
ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

 
Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige 
samarbeidet. Politirådet skal bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak 
som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik 
at strategiske satsninger også gjenspeiles her.  

I den grad utfordringene berører næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de involveres i arbeidet. 

SLT-koordinator, politikontakt eller andre utpekte ansvarlige fra kommunen, gis ansvaret for at 
anbefalinger i politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 

 

4. Operativt samarbeid igjennom SLT – modellen 
 

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal 
samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og 
unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og 
faggrupper. Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. 
Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale 
enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Når sektorene 
møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter 
og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes 
inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres. 

Politiråd organisert etter SLT-modellen består av tre nivåer: 
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1. Politirådet – det strategiske/styrende nivået.  Her møter politisk og administrativ ledelse fra 
kommunen og politiet regelmessig for å formulere mål og prioriteringer for rus og 
kriminalitetsforebygging og innlemme dette i eget planverk. 

2. Arbeidsutvalget – det koordinerende nivå. Her møtes personer med ressurs- og personalansvar 
tverrfaglig for å avdekke problemer og utfordringer og sette inn ressurser for målrettet innstas i 
tråd med rammene fra politirådet. 

3. Det utførende nivå. Dette nivået omfatter førstelinja – de som har ansvaret for å gjennomføre de 
tiltakene politirådet og arbeidsutvalget har besluttet. 

SLT-koordinator er drivkraften i denne organiseringen og sikrer at alle som driver med rus og 
kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og 
samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen. 

Troms politidistrikts ønske er at alle kommuner i Troms bør jobbe etter SLT-modellen – enten hver 
for seg eller i samarbeid. 

4. Politikontakten 
 

Politirådet må sammen finne formen på politikontakt funksjonen og hvordan man praktisk oppnår 
best mulig ordning. Politikontakten er spesielt viktig i de kommuner som ikke har lokalt 
lensmannskontor. Politikontakten skal være tilstede i kommunen etter avtale med den enkelte 
kommune. 

Hovedoppgaver: 

 Sørge for daglig oppfølging av helhetlig kriminalitetsforebyggende strategi. 
 Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen. 
 Gi råd om å følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. 
 Presentere politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbilde og sammenholde dette 

med kommunens egne analyser og funn. 
 Etablere kontakt med andre offentlige myndigheter og næringsliv. 
 Politikontakt for Nordreisa kommune er:  Mads Holsbø Eriksen, seksjonsleder seksjon for 

etterretning og forebygging i Nord-Troms lensmannsdistrikt. 
 Politikontakten er til daglig lokalisert ved Nord-Troms lensmannsdistrikt. 
 Politikontakten møter fast på følgende: 
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5. Politiets tjenestetilbud 
 

Nord-Troms lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner, med totalt ca. 15960 innbyggere. Lensmannsdistriktet har 
tre tjenestesteder: Storslett, Skibotn og Skjervøy. Hovedsetet er på Storslett. Seksjon for forvaltning 
og sivil rettspleie er lokalisert til Storslett. Seksjon for politipatrulje, seksjon for etterretning og 
forebygging og seksjon for etterforskning er fordelt på Storslett og Skibotn. Tjenestestedet på 
Skjervøy vil bemannes av en politipatrulje innen for de åpningstidene som er beskrevet.  
 
Ved kontorene på Storslett og i Skibotn vil det være daglig polititjeneste med aktive patruljer, som 
skal håndtere oppdrag og etterforskning i hele regionen. Nord-Troms lensmannsdistrikt har en 
kombinasjon av aktiv patruljetjeneste og beredskapsvakt i regionen. Slik vil politiet kunne respondere 
på oppdrag i regionen hele døgnet, også utenfor kontorenes åpningstid.  

 
 
Åpningstider og sted 
 

 Nordreisa lensmannskontor, Storslett: Mandag og onsdag  0800-1500. 
Tirsdag, torsdag og fredag  0900-1400. 
En dag med åpningstid til kl. 18 kommer. 

 Lyngen lensmannskontor, Skibotn:  Mandag til fredag 0900-1400. 
 Skjervøy lensmannskontor: Tirsdag og onsdag 1000-1400. 

 
 

Tjenestetilbud 

Nordreisa lensmannskontor – hovedsete for sivil rettspleie og forvaltning: 
 Passutstedelse og dokumenter for utlendinger (timebestilling) 
 Sivil rettspleie (forliksråd, samt namsmann inkludert gjeldsordning) 
 Hittegods 
 Dødsfallsmeldinger (herunder veiledning arv og skifte) 
 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (våpen, kjøresedler, utlending 

m.v.) 
 Aktive politipatruljer. 
 Alle etterforskningsoppgaver. 
 Alle oppgaver innenfor etterretning og forebygging. 

  

Lyngen lensmannskontor: 
 Ivaretar majoriteten av etterforskningsoppgaver. 
 Oppgaver knyttet til forebyggende og etterretning. 
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 Aktive politipatruljer. 
 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (dødsfall, våpen, kjøresedler, 

utlending m.v.) 

Skjervøy lensmannskontor 

 Aktiv politipatrulje, med etterforskerkompetanse til stede to dager i uken. 
 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (dødsfall, våpen, 

kjøresedler, utlending m.v.) 
 UP patrulje for tiden stasjonert ved kontoret. 

 

6. Kunnskapsgrunnlag 
 

Tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for målrettet 
samarbeid med lokalsamfunnet. Analyser av lokale kriminalitetsområder er viktig og politirådet skal 
bidra til felles kunnskapsdeling som gir et felles kunnskapsgrunnlag for samarbeidet. 

Både kommune og politi skal ta i bruk teknologi og prioritere aktiviteter som skal sikre kriminalitets 
forebyggende tilstedeværelse på digitale plattformer/møteplasser. 

Det anbefales at alle kommuner forplikter seg til å gjennomføre en ung-data undersøkelse. 

 

7. Forpliktelser 
 

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. 
Beslutninger må fattes som konsensusvedtak. Partene binder ellers bare sin egen organisasjon i 
forhold til tiltak. 

Tiltak og aktiviteter må samordnes på best mulig måte for å øke kvaliteten på trygghetsskapende og 
kriminalitetsforebyggende oppgaver. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede 
kriminalitetsutfordringer og tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet.   
 
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  
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8. Gyldighet: 
 

Avtalen revideres årlig.  

 

 

Dato :___________________ 

 

       Kommune:Nordreisa 

 

 

 

Stasjonssjef                                                                             Ordfører 
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