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Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
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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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Fra: Eskild Freibu (eskild@freibu.no)
Sendt: 21.12.2018 11:59:55
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Johnny Henriksen

Emne: Brev av 21.12.2018 til Nordreisa kommune
Vedlegg: Brev av 21.12.2018 til Nordreisa kommune.pdf
Til Nordreisa kommune:
 
Vedlagt følger brev for Henriksen Gjestestue AS som kun sendes dere elektronisk.
 
Svarfrist er satt til 10.januar 2018.
 
Med hilsen

Eskild Freibu
Advokat MNA & Master of Management BI
__________________________________________
ADVOKATFIRMA FREIBU AS  •  TROMSØ  • 
•  Grønnegata 30, 9008 Tromsø • Tlf: +47 95 07 56 32  •  Mail: eskild@freibu.no • Web: www.freibu.no •
Denne e‐post med tilhørende dokumenter er kun for adressaten navngitt ovenfor. E‐posten og vedleggene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres du herved oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har du mottatt denne e‐post ved en
feiltakelse, anmoder vi om at du straks gir oss beskjed pr e‐post eller telefon og sletter denne e‐post samt makulerer alle utskrifter og kopier av den.
_____________________________________________________________________________________________
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Advokatfirma  

Freibu AS 
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING   Adresse:          Grønnegata 30, 
………………………………………………………………………………..                                               9008 Tromsø 
         

E-post:           eskild@freibu.no 
        Web:      www.freibu.no 
  
        Web:      www.freibu.no 

Nordreisa kommune       Eskild Freibu     +47 95 07 56 32 

Postboks 174,       Telefaks:      +47 77 61 04 01                     

9156 STORSLETT      Org.nr.:       994 381 261 
Driftskonto:       4520.15.50355                    
Klientkonto:      4520.15.70852 

                      

Vår ref.:                      Deres ref.:                         Ansvarlig advokat:                      Dato:                                                                             
ESKFRE                                                                                            Eskild Freibu                                Tromsø den 21.12.2018 

 
ERSTATNINGSKRAV ETTER OPPHEVET AVSLAGSVEDTAK – MIDLERTIDIG 
PLASSERING AV BRAKKERIGG. PROSESSVARSEL IHT. TVISTELOVEN § 5-2 
 
Undertegnede representerer Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen. 
 
Henvendelsen gjelder krav om erstatning etter ugyldig avslagsvedtak på søknad om videre 
bruk av brakkerigg til utleieformål for Henriksen Gjestestue AS. 
 
 
1. Nærmere om bakgrunnen for henvendelsen 
 
Henriksens gjestestue søkte den 16.3.2018 om forlengelse av tillatelse til plassering av 
midlertidig brakkerigg på eiendommen gnr. 47, bnr. 47 i Sørkjosen.  
 
Brakkeriggen hadde inntil da vært benyttet til utleie til bedrifter innenfor bygg- og 
anleggsbransjen.  
 
Den tidligere tillatelsen til plassering av midlertidig brakkerigg gikk ut 05.02.2018. 
 
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg behandlet søknaden i møte den 08.06.2018, og 
avslo søknaden.  
 
Avslaget ble begrunnet slik: 
 
   «Avslaget begrunnes med at Miljø, - plan og utviklingsutvalget ikke ser                      
   behovet for en midlertidig brakkerigg i området i neste to års periode.» 
 
--- 
 

Av saksfremlegget til vedtaket fremgår det at rådmannen har innstilt på å godkjenne 
søknaden.  
 
Henriksen gjestestue påklaget vedtaket den 17.6.2018. 
 
Nordreisa kommune igangsatte deretter klagesaksbehandling etter Forvaltningslovens 
regler.            
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Nordreisa kommune v/ Nordreisa miljø, plan- og utviklingsutvalg, behandlet klagen den 
28.06.2018. Rådmannens innstilling gikk ut på å ta klagen til følge.    
       
Klagen ble imidlertid ikke tatt til følge. 
 
      *  *  * 
            
 
Begrunnelsen for at klagen ikke ble tatt til følge lød slik:  
 
«Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue fikk midlertidig tillatelse til brakkerigg 
05.02.2016 var det på bakgrunn av ekstraordinær anleggsvirksomhet i området.  
 
Disse behovene eksisterer ikke på nåværende tidspunkt.» 

                    
 

* * * 
 
 
Saken ble etter dette oversendt Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse i henhold til 
Forvaltningslovens klageregler. 
 
I klagevedtak av 26.09.2018 fattet Fylkesmannen i Troms med hjemmel i Plan- og 
Bygningsloven § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, følgende  
 

vedtak: 
 
«Fylkesmannen opphever Nordreisa kommunes vedtak av 8.6.2018, i sak 2016/121.  
 
Saken hjemvises til kommunen for fornyet behandling.» 
 
 

*  *  * 
 
 
Fylkesmannen skrev i sin nærmere begrunnelse for opphevingen av vedtaket, at dette 
skjedd under henvisning til at begrunnelsen for vedtaket ikke tilfredsstilte formalkravene til 
begrunnelse i henhold til Forvaltningsloven § 25.  
 
Fylkesmannen skrev videre at Nordreisa kommunes mangelfulle begrunnelse gjorde det 
videre uklart for Fylkesmannen om kommunen har lagt til grunn riktig rettsanvendelse for 
vedtaket.  
 
Fylkesmannen gjorde videre gjeldende at saksbehandlingsfeilene og feilaktig bruk av Plan- 
og Bygningsloven var av en slik alvorlig karakter at Fylkesmannen ikke kunne reparere 
disse manglene.  
 
Derfor ble saken hjemsendt til Nordreisa kommune fornyet behandling. 
 
 

*  *  * 
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2. Nærmere om Fylkesmannens begrunnelse for opphevingen av avslagsvedtak 
 
Fylkesmannen skrev i begrunnelsen til sitt opphevingsvedtak, at etter Fylkesmannens 
vurdering er kommunens avslagsvedtak mangelfullt, og oppfyller ikke de krav til 
begrunnelse som fremgår av forvaltningsloven § 25.  
 
Fylkesmannen viste videre til at det fremstår som svært uklart hvilken hjemmel vedtaket 
bygger på, hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn for vedtaket og hvilke hovedhensyn 
som har vært avgjørende ved utøvingen av kommunens skjønn.  
 
Fylkesmannen påpekte at det i kommunens avslagsvedtak ikke fremgikk om kommunen 
hadde vurdert vilkårene i Plan- og Bygningsloven § 30-5, og kommet til at tiltaket ikke 
oppfylte vilkårene.  
 
Dette skulle vært vurdert, påpekte Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen påpekte videre at det ei heller fremgikk av begrunnelsen om kommunen 
mente at tiltaket måtte vurderes som et permanent tiltak.  
 
Det er videre uklart for Fylkesmannen om kommunen mente at det permanente tiltaket var i 
strid med gjeldende plangrunnlag eller at det ikke oppfylte kravene til ansvarsrett, og at 
dette eventuelt var bakgrunnen for avslaget.  
 
Fylkesmannen viste videre til at det kunne se ut til at Nordreisa kommune hadde lagt til 
grunn at det ikke var noe behov for en slik brakkerigg til utleieformål, og at det utgjorde 
bakgrunnen for kommunens avslag.  
 
Fylkesmannen påpekte videre at det fremsto som svært uklart i avslagsvedtaket  
hvilken avslagshjemmel etter plan- og bygningsloven som avslagsvedtaket var forankret i. 
 
Saksfremlegget som lå til grunn for klagevedtaket innstilte på godkjenning av søknaden, og 
oppklarte dermed ikke for Fylkesmannen hva som ligger til grunn for kommunens endelige 
vedtak med dertil begrunnelse for å avslå søknaden.  
 
Fylkesmannen har videre poengtert i sin vurdering av klagesaken at utgangspunktet er at 
Plan- og Bygningsloven er en såkalt «ja-lov».  
 
Dette innebærer at tiltakshaver har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd 
med regelverket, jf. Plan- og Bygningsloven § 21-4.  
 
Avslag på søknad om tiltak betinger at det foreligger en avslagshjemmel. Dette ifølge 
Fylkesmannen i Troms. 
 
Deretter konkluderte Fylkesmannen med at avslagsvedtaket etter dette konstateres å være 
beheftet med en saksbehandlingsfeil av en slik alvorlighetsgrad at hele vedtaket er å anse 
som ugyldig. 
 
Fylkesmannen kunne heller ikke se at det var mulig selv å reparere avslagsvedtaket, siden 
det var så mange grunnleggende feil i saken både mht saksbehandling og rettsanvendelse. 
 
 
 

*  *  * 
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3. Erstatningsansvar for ugyldig avslagsvedtak  
 
Plan- og Bygningsloven er ifølge Fylkesmannen en «ja» lov, hvor søkere som oppfyller 
formalkravene til godkjent bruk av en bygning, har krav på kommunal godkjenning. 
 
Nordreisa kommune hadde derfor ikke anledning til å bruke noe politisk hensiktsmessighets 
skjønn i saken og noen nærmere vurdering av om det var behov for et slikt ekstra 
overnattingstilbud i Nordreisa kommune i tida fremover. 
 
Derfor er det sterkt klanderverdig at et avslag med en slik utenforliggende begrunnelse er 
blitt begått av Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg. 
 
Som det fremgår av omsetningstallene til Henriksen Gjestestue AS, falt inntektene utover i 
2018 betraktelig pga at man ikke lenger hadde kommunal godkjenning til å bruke 
brakkeriggen til utleieformål: 
 
 

Omsetning 2017 

Mai  - Oktober  Kun overnatting                kr 2.529.000,- inkl. MVA 

Mai – Oktober  Total omsetning                 kr 3.351.000,- inkl. MVA 

 

Omsetning 2018. 

Mai – Oktober     Kun overnatting     kr  745.000,-   inkl. MVA 

Mai - Oktober     Total omsetning     kr 1.300 000,- inkl. MVA 

 

*  *  * 
 
 
Slik regnskapstallene for Henriksen Gjestestue AS fremstår i 2017 sammenholdt med 2018, 
så har man her lidt et omsetningstap på ca kr 1.784.000,- inkl. MVA. 
 
Regnskapstallene og derav tapte leieinntekter november 2018 og frem til en ny tillatelse blir 
utstedt, foreligger naturlig nok ikke per i dag. 
 
Fylkesmannens vurdering av avslagsvedtaket og begrunnelsen for opphevelsen av dette, 
fastslår i klare ordelag at det har funnet sted en uholdbar saksbehandling og hvor helt 
irrelevante forhold har vært angitt som begrunnelse for å avslå søknaden. 
 
Dette til overmål i et «ja» regelverk og i forhold til et eksisterende bygg som tidligere var 
godkjent og som tidligere var funnet at oppfylte alle byggtekniske krav for å kunne brukes til 
utleie til overnattingsformål. 
 
Dette fremstår klart klanderverdig, som er grunnvilkåret, sammen med oppstått økonomisk 
tap, for at Henriksen Gjestestue AS har krav på økonomisk erstatning for tapt omsetning 
etter at tidligere godkjenning utløp.  
 
Erstatningskrav fremsettes med dette. 
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Den nærmere begrunnelse for erstatningskravet er culpaansvar i henhold til norsk 
erstatningsrett.  
 
Dette sammenholdt med Fylkesmannens klagevedtak og sakens faktum. 
 
Ved erstatningsutbetaling bes klientkonto nr. 4520.15.70852 benyttet. 
 
 

*  *  * 
 
 
4. Tilbakemelding om erkjennelse av erstatningsansvar imøteses 
 
Det bes om tilbakemelding på om erstatningsansvar erkjennes senest innen 10.januar 2019. 
 
 

*  *  * 
 
 
5. Prosessvarsel 
 
Dersom ikke erstatningsansvar er erkjent innen 10.januar 2019, forbeholder Henriksen 
Gjestestue AS seg retten til reise søksmål i saken uten ytterligere varsel. 
 
Nevnte frist gjelder da i forhold til å fremsette merknader i saken jf. Tvisteloven § 5-2. 
 
Søksmål vil da bli reist direkte for Tingretten jf. Tvisteloven § 6-2(1) bokstav (b). 
 
 
 
 

                

Advokatfirma Freibu AS 

 

 
Eskild Freibu 

Advokat MNA & 

Master of Management BI 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen                                                            
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Fra: Eskild Freibu (eskild@freibu.no)
Sendt: 03.04.2019 11:47:11
Til: Nordreisa Kommune; Sigrid Birkelund; Dag Funderud
Kopi: Anne Korsfur; Johnny Henriksen

Emne: INNSPILL TIL SAK 23/19 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON 1942/47/47
OVERNATTINGSBYGG
Vedlegg: Brev til Nordreisa kommune av 03.04.2019.pdf
Til Nordreisa kommune:
 

VEDLAGT FØLGER INNSPILL TIL SAK 23/19 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON 1942/47/47
OVERNATTINGSBYGG
 
Dette bes oversendt medlemmene i MPU‐utvalget til møtet i saken i morgen.
 
 
Med hilsen

Eskild Freibu
Advokat MNA & Master of Management BI
__________________________________________
ADVOKATFIRMA FREIBU AS  •  TROMSØ  • 
•  Grønnegata 30, 9008 Tromsø • Tlf: +47 95 07 56 32  •  Mail: eskild@freibu.no • Web: www.freibu.no •
Denne e‐post med tilhørende dokumenter er kun for adressaten navngitt ovenfor. E‐posten og vedleggene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres du herved oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har du mottatt denne e‐post ved en
feiltakelse, anmoder vi om at du straks gir oss beskjed pr e‐post eller telefon og sletter denne e‐post samt makulerer alle utskrifter og kopier av den.
_____________________________________________________________________________________________
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Advokatfirma  

Freibu AS 
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING   Adresse:          Grønnegata 30, 
………………………………………………………………………………..                                               9008 Tromsø 
         

E-post:           eskild@freibu.no 
        Web:      www.freibu.no 
  
        Web:      www.freibu.no 

Nordreisa kommune       Eskild Freibu     +47 95 07 56 32 

Postboks 174,       Telefaks:      +47 77 61 04 01                     

9156 STORSLETT      Org.nr.:       994 381 261 
Driftskonto:       4520.15.50355                    
Klientkonto:      4520.15.70852 

                      

 

Vår ref.:                      Deres ref.:                         Ansvarlig advokat:                      Dato:                                                                             
ESKFRE                                                                                           Eskild Freibu                                  Tromsø den 03.04.2019 

 

INNSPILL TIL SAK 23/19 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON FOR 

1942/47/47 OVERNATTINGSBYGG – HENRIKSEN GJESTESTUE AS 

Undertegnede representerer Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen. 

 

 
1. Hva henvendelsen gjelder 

 

Henvendelsen gjelder innspill til administrasjonens innstilling i sak 23/19 til Nordreisa 

kommune sitt Miljø-, Plan- og Utviklingsutvalg, som avholder møte om saken i morgen 

04.04.2019. 
 

Saken som skal behandles i MPU-utvalget gjelder søknad om rammetillatelse og 

dispensasjon for overnattingsbygg, som kommer i tillegg til eksisterende bygningsmasse som 

Henriksen Gjestestue AS fra tidligere har bruksgodkjenning for til overnattingsformål. 

 

I forbindelse med innstilling til avslag på dispensasjonssøknaden som inngår i denne saken. 
fremsettes med dette følgende innsigelser til administrasjonens innstilling, se nedenfor. 

 

Administrasjonen bes besørge at dette brevet kommer med som en del av sakspapirene til 

Nordreisa kommune sitt Miljø-, Plan- og Utviklingsutvalg, ved at disse ettersendes.  

 
Det vises her til Forvaltningsloven §17 om at alle sider av saken skal være fremlagt for 

Utvalget før beslutning i saken tas. 

 

 

2. Saksbehandlingen 

 
Det har vært vanskelig for Henriksen Gjestestue AS å få innsyn i rådmannens innstilling 

slik Forvaltningsloven §§ 18 og 18 om rett til partsinnsyn, forutsetter. 

 

Etter at parten fikk innsyn i innstillingen i går, har man hatt mindre enn èn dag til å lese 

igjennom og kommentere innstillingens argumentasjon omkring hvorfor omsøkt 
dispensasjon ikke kan gis.  
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Dette på tross av at bygningsmassen har vært godkjent midlertidig tidligere og fungert 

utmerket. 

 

Den svært korte tiden parten har hatt til å komme med sine synspunkter til saksfremlegget 

utgjør muligens et brudd på Forvaltningslovens kontradiksjonsregler i §§ 16 jf 17 og 
partsinnsynet, og våre knappe kommentarer må sees i lys av dette.  

          

Disse bes derfor underlegges en seriøs vurdering, selv om det fra undertegnedes side ikke 

har vært tilstrekkelig tid til å gi utfyllende juridiske bemerkninger til kommunens 

argumentasjon for at dispensasjon ikke kan gis. 
 

Den enkleste måten for Nordreisa kommune for å styre unna disse mulige 

opphevelsesgrunnlagene, dersom dette blir en klagesak til Fylkesmannen, er å innvilge 

omsøkt dispensasjon for TEK 17 kapitel 12 og § 13-3. 

 

Dette slik at dette sakskomplekset kan avsluttes og at kommunen slipper flere klagesaker. 
 

Det vises ellers til sterke føringen i Fylkesmannens tidligere opphevelsesvedtak om at Plan- 

og Bygningsloven er en «ja» lov og de store ulempene Henriksen Gjestestue AS allerede er 

påført i saken som følge av saksbehandlingsfeil. 

 
På denne bakgrunn bes omsøkt dispensasjon for TEK 17 kapitel 12 og § 13-3 innvilget, se 

nærmere redegjørelse nedenfor. 

 

 

* * * 

 
 

3. Innsigelse til innstillingen vedr. avslag på dispensasjonssøknad   

             

Henriksen Gjestestue AS vil vise til rådmannens innstilling i saken, avsnitt to, som 

omhandler dispensasjon. 

Søknad om dispensasjon fra TEK 17 kapitel 12 og § 13-3, innstilles der avslått på grunn av 

at konsekvensene blir for store til at dispensasjon kan gis.  

Bygget oppfyller ifølge rådmannen ikke kravene til at universell planløsning, universell 

utforming og ventilasjon.  

Dette gjelder fellesareal, soverom, bad, og toalett. Hensynene i formålsbestemmelsene i TEK 

17 blir dermed vesentlig tilsidesatt ifølge rådmannen.  

Henriksen Gjestestue AS aksepterer at dispensasjonssøknad § 13- 3, avslås.  

Henriksen Gjestestue AS mener likevel at det å stille krav til at TEK 17 kapittel 12 blir 

oppfylt, som går på universell planløsning m.m, er et sterkt urimelig krav å stille i denne 

sammenhengen. 

Bakgrunnen for Henriksen Gjestestue AS sitt standpunkt her er følgende: 

Henriksen Gjestestue AS har driftet virksomheten uavbrutt siden 1995, altså i 23 år.  

I hovedbygget er alle krav i henhold til § 12 oppfylt.  

Bygget er tilpasset mennesker med særskilt behov og er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Disse har alltid hatt et godt tilbud hos Henriksen Gjestestue AS, og vil også ha det i det 

videre.  
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Ingen vil bli avvist eller være forhindret fra å overnatte ved Henriksen Gjestestue AS pga 

handikap, og vil ha tilgang på alle funksjoner ved overnattingsvirksomheten. 

Det er i hovedbygget gjestene benytter, og hvor de får servert alle måltider som tilbys, har 

tilgang til pub, og ellers har tilgang til de tjenestene som tilbys ved overnattingsstedet. 

Brakkeriggen som nå søkes omsøkt med varig brukstillatelse, vil kun være et 

avlastningsbygg mht selve overnattingstilbudet, mens alle fellesfunksjoner fortsatt vil bli 

tilbudt i hovedbygget.  

Det er derfor naturlig at gjester med særskilte behov får tildelt rom i hovedhuset, hvor det er 

god kapasitet til disse.  

Det er eierne av gjestestua som bestemmer hvilket tilbud gjestene har tilgang til og 

bestemmer hvor gjestene får tildelt rom.  

Bygget det søkes tillatelse for skal fungere som en tilleggsbygning til eksisterende 

driftsbygning, og det er eierne av gjestestua som bestemmer hvem som får tildelt rom der.  

Det er ikke tenkt at tilleggsbygget skal være åpent for «hvem som helst» og når bygget ikke er 

i bruk er det heller ikke tilgjengelig for allmennheten tilsvarende en offentlig bygning som et 

museum eller kommunehus er.  

Det omsøkte bygget kan derfor ikke sammenlignes med enhver annen offentlig bygning som 

krever universell utforming, som er åpen for befolkningen innenfor åpningstidene. 

Driverne av Henriksen Gjestestue AS vil styre hvem som skal overnatte i tilleggsbygget, og 

personer med handikap vil alltid bli innlosjert i hovedbygget. 

Alene avstanden mellom hovedbygget og tilleggsbygget, utelukker innlosjering av personer i 

rullestol mv, siden disse må til hovedhuset for å spise frokost, middag eller gå på pub.  

Spesielt vinterstid vil dette i seg selv umuliggjøre innlosjering av personer med 

bevegelseshemminger i tilleggsbygget. 

Det er selvfølgelig flott at Nordreisa kommune tar de bevegelseshemmedes situasjon på 

alvor. 

I dette tilfellet blir dette likevel som et selvstendig avslagsgrunnlag på 

dispensasjonssøknaden, et helt uforholdsmessig og urimelig krav å stille til et allerede 

oppført bygg. 

Dette all den tid bevegelseshemmede personer alltid vil bli innlosjert i hovedhuset. Dette av 

hensyn til disses behov for umiddelbar tilgang på frokostsal, middagstilbud, 

resepsjonstjenester mv. Noe annet ville være svært upraktisk og dårlig service, og vil derfor 

aldri forekomme. 

Hvis det omsøkte bygget var tenkt som en selvstendig driftsenhet med egen resepsjon, egen 

frokostsal/spisesal, kjøkken og serveringssted med alle rettigheter, hadde det være en 

selvfølge å tilfredsstille kravet i TEK-17 kap. 12.  

Dette er ikke tilfelle og derfor er kravet i § 12 et urimelig krav, da hovedhuset allerede 

dekker behovet til gjester som har behov for rullestol.  

Det stilles spørsmål om hvorvidt det omsøkte bygget i det hele tatt kan sees som et 

tilleggsbygg til den eksisterende gjestestuen pga. avstanden til hovedhuset som er 45 meter.  
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Det drøftes i innstillingen omkring at tilleggsbygget enten burde vært plassert som et 

tilleggsbygg, eller med en passasje/gang mellom byggene.  

Det omsøkte byggets plassering i forhold til hovedhuset er et gjennomtenkt valg, bl.a for å 

tilfredsstille det krav som er gitt fra Nordreisa kommune. Dette når det gjelder 

parkeringsbehov for gjestene, samt muligheten til å ha mer kontroll på unødvendig trafikk 

på området.   

Alle hensyn er ikke mulig å ivareta samtidig, selv om man i en ideell verden hadde ønsket å 

kunne koble disse bygge sammen rent fysisk. 

 

4. Oppsummering 

I lys av at Plan- og Bygningsloven er en «ja» lov jf. Fylkesmannens uttalelse i klagesaken, ber 

Henriksen Gjestestue AS om at Nordreisa kommune sitt Miljø-, Plan- og Utviklingsutvalg 

imøtekommer dispensasjonssøknaden tilknyttet kravene i TEK 17 kapitel 12 og § 13-3. 

Dette da Henriksen Gjestestue AS uansett vil kunne gi bevegelseshemmede et 

forskriftsmessig tilbud i hovedhuset, som er eneste sted bevegelseshemmede vil bli 

innlosjert. 

Et krav om universell utforming av dette avlastningsbygget, utgjør en unødvendig og 

uforholdsmessig kostnad for Henriksen Gjestestue AS som ikke vil være økonomisk 

bærekraftig. 

Ved en imøtekommelse av dispensasjonssøknaden kan man unngå en ny klagesak hos 

Fylkesmannen og at sakskomplekset dermed kan avsluttes.  

Kravet til ventilasjon vil dessuten bli oppfylt, og denne delen av dispensasjonssøknaden er 

søker enig med kommunen at ikke bør dispensere. 

At Henriksen Gjestestue AS kan videreføre dette ekstra overnattingstilbudet som 

tilleggsbygget representerer, vil dessuten være gunstig for næringsutviklingen i kommunen. 

På forhånd takk! 

 
 

                

Advokatfirma Freibu AS 

 

 
Eskild Freibu 

Advokat MNA & 

Master of Management BI 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen                                                            
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Fra: Siri Tofte (siri.tofte@ks.no)
Sendt: 28.02.2019 16.04.48
Til: Dag Funderud
Kopi: 

Emne: VS: Vedr krav mot Nordreisa kommune - KLPREF312847-SA201
Vedlegg: Brev av 22.02.2019 til Nordreisa kommune ved KS Advokatene.pdf;Bilag 1 til brev til KS
Advokatene.pdf;Bilag 2 Klage til Fylkesmannen.pdf
Hei,
 
Vedlagt brev fra advokat Freibu som jeg mottok nå nettopp.
 
Du hører fra meg i morgen, etter at jeg har fått gått gjennom brevet.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Siri Tofte
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: siri.tofte@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

 
 
 
 
Fra: Eskild Freibu [mailto:eskild@freibu.no] 
Sendt: 28. februar 2019 15:49
Til: Siri Tofte
Emne: VS: Vedr krav mot Nordreisa kommune - KLPREF312847-SA201
Viktighet: Høy
 
TIL KS Advokatene v/ Kirsti Bakke Aga:
 
Vedlagt følger svarbrev av i dag med bilag, på vegne av Henriksen Gjestestue AS.
 
Av miljøhensyn sendes svarbrevet kun per epost.
 
God helg!
 
Med hilsen

Eskild Freibu
Advokat MNA & Master of Management BI
__________________________________________
ADVOKATFIRMA FREIBU AS  •  TROMSØ  • 
•  Grønnegata 30, 9008 Tromsø • Tlf: +47 95 07 56 32  •  Mail: eskild@freibu.no • Web: www.freibu.no •
Denne e‐post med tilhørende dokumenter er kun for adressaten navngitt ovenfor. E‐posten og vedleggene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres du herved oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har du mottatt denne e‐post ved en
feiltakelse, anmoder vi om at du straks gir oss beskjed pr e‐post eller telefon og sletter denne e‐post samt makulerer alle utskrifter og kopier av den.
_____________________________________________________________________________________________
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Fra: Eskild Freibu 
Sendt: onsdag 9. januar 2019 15.43
Til: Post Ansvar <Post.Ansvar@klp.no>
Kopi: Johnny Henriksen <jk‐henri@online.no>
Emne: SV: Vedr krav mot Nordreisa kommune ‐ KLPREF312847‐SA201
 
Bekreftes mottatt.
 
Dere hører fra oss!
 
Med hilsen

Eskild Freibu
Advokat MNA & Master of Management BI
__________________________________________
ADVOKATFIRMA FREIBU AS  •  TROMSØ  • 
•  Grønnegata 30, 9008 Tromsø • Tlf: +47 95 07 56 32  •  Mail: eskild@freibu.no • Web: www.freibu.no •
Denne e‐post med tilhørende dokumenter er kun for adressaten navngitt ovenfor. E‐posten og vedleggene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres du herved oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har du mottatt denne e‐post ved en
feiltakelse, anmoder vi om at du straks gir oss beskjed pr e‐post eller telefon og sletter denne e‐post samt makulerer alle utskrifter og kopier av den.
_____________________________________________________________________________________________
 

Fra: Post Ansvar <Post.Ansvar@klp.no> 
Sendt: onsdag 9. januar 2019 14.11
Til: Eskild Freibu <eskild@freibu.no>
Emne: Vedr krav mot Nordreisa kommune ‐ KLPREF312847‐SA201
 
Det vises til framsatt erstatningskrav/prosessvarsel mot Nordreisa kommune på vegne av din klient Henriksen
Gjestestue.
 
Kommunen har opplyst at svarfrist er utsatt til 08.02.19. Det forutsettes uansett at rettslige skritt ikke foretas før
det framsatte kravet er dokumentert.
 
Saken er meldt inn under kommunens ansvarsforsikring i vårt selskap og vi har innledningsvis bedt om ytterligere
opplysninger fra kommunen.
 
I første omgang ber vi om dokumentasjon som viser hva kravet bygger på og hvordan dette er beregnet. Slik vi
forstår det framsatte kravet, er dette differansen mellom omsetning i 2017 og 2018. Vi ber om å få oversendt
dokumentasjon på omsetningstall for de tre årene før den midlertidige brakkeriggen ble tatt i bruk, samt
dokumentasjon på omsetning for 2017 og 2018. Videre bes dokumentert hvor stor del av årlig omsetning som
refererte seg utelukkende til brakkeriggen i den perioden den har vært i bruk.
 
Slik kravet er presentert, legger vi til grunn vi at Henriksen Gjestestue anfører at de har mistet inntjening på grunn
av mindre overnattingskapasitet uten brakkeriggen. Vi ber også om at dette dokumenteres.
 
Vi imøteser deres tilbakemelding og ber om at vårt referansenummer oppgis ved henvendelse.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Kirsti Bakke Aga
Ansvarsavdelingen
+47 913 78 574
ansvar@klp.no
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KLP Skadeforsikring AS
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 
Tlf.: 55548500
klp.no
 
Lurer du på hvordan vi behandler dine personvernopplysninger, les mer her
 
Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
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Advokatfirma  

Freibu AS 
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING   Adresse:          Grønnegata 30, 
………………………………………………………………………………..                                               9008 Tromsø 
         

E-post:           eskild@freibu.no 
        Web:      www.freibu.no 
  
        Web:      www.freibu.no 

KS Advokatene       Eskild Freibu     +47 95 07 56 32 

Postboks 1378, Vika      Telefaks:      +47 77 61 04 01                     

0114 OSLO       Org.nr.:       994 381 261 
Driftskonto:       4520.15.50355                    
Klientkonto:      4520.15.70852 

                      

Vår ref.:                      Deres ref.:                         Ansvarlig advokat:                      Dato:                                                                             
ESKFRE                               19/00437-2                                       Eskild Freibu                                Tromsø den 22.02.2019 

 
 
ERSTATNINGSKRAV ETTER OPPHEVET AVSLAGSVEDTAK – MIDLERTIDIG 
PLASSERING AV BRAKKERIGG. SVAR PÅ INNSIGELSER TIL PROSESSVARSEL. 
 
Undertegnede representerer som kjent Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5,                       
9152 Sørkjosen. 
 
Det vises til brev av 21.12.2018 med erstatningskrav til Nordreisa kommune etter ugyldig 
avslagsvedtak på søknad om videre bruk av brakkerigg til utleieformål for Henriksen 
Gjestestue AS. 
 
Videre vises det til mail fra KLP Skadeforsikring av 23.01.2019 hvor ansvar ble avvist.  
Dette fordi saksforholdet falt utenfor Nordreisa kommunes forsikringsdekning. 
 
Endelig vises det til deres brev av 07.02.2019 fra KS Advokatene hvor erstatningsansvar ble 
bestridt. 
 
Dette med den begrunnelse at det uansett ikke var materiell adgang til å innvilge søknaden.  
 
Det avvises derfor at det var årsakssammenheng mellom den saksbehandlingsfeilen som 
kommunens vedtak var beheftet med, og det tapet som Henriksen Gjestestue AS led.  
 
Derfor avviser KS Advokatene på vegne av Nordreisa kommune det at er grunnlag for 
erstatning for det ugyldige avslagsvedtaket om videreføring av midlertidig brukstillatelse. 
 
 
1. Ad. Avvisningsgrunnlag for erstatningsansvar 
 
Årsaken til avslaget på erstatningskravet, er at KS Advokatene på vegne av Nordreisa 
kommune viser til at kommunen uansett ikke kunne ha innvilget søknaden om ytterligere to 
års midlertidig brukstillatelse.  
 
Dette da brakkeriggen på søknadstidspunktet om forlengelse allerede hadde uttømt retten 
til to års midlertidig brukstillatelse som kommunen gav i 2016 iht. Plbl. § 20-1(1) bokstav (j) 
jf. § 20-2. 
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Det som overses her er kommuneadministrasjons rolle og ansvar for å veilede søkeren om 
hva som i dette tilfellet ville være korrekt type søknad. 
 
Forvaltningsloven fastslår følgende: 
 
§ 11 «Veiledningsplikt» 
 
«Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt.  
 
Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 
bestemte saker på best mulig måte.» 

 
--- 

 
Det hitsettes fra klagen av 17.06.2018 til Fylkesmannen om hvilken veiledning søkeren 
mottok fra Nordreisa kommune: 
 
«Vi [Henriksen Gjestestue AS] bestemte oss for å sende en søknad om midlertidig forlengelse, for da 

kunne vi drifte, mens vi bygget om, for å få varig tillatelse.  
 
Dette var fullt mulig ifølge saksbehandleren i Nordreisa kommune». 
 
--- 

 
Saksbehandler i Nordreisa kommune bekreftet altså til søker at korrekt type søknad var 
innlevert. 
 
Saksbehandler utarbeidet deretter en positiv innstilling i saken, som rådmannen fremla for 
MTU til vedtakelse, men som ikke ble fulgt. 
 
Søker hadde derfor ingen grunn til å tvile på at det var korrekt type søknad som var 
innlevert. 
 
Nordreisa kommune er ansvarlig for den veiledning som ytes innbyggerne, og dette gjøres 
gjeldende her. 
 
Uaktsom veiledning skaper erstatningsansvar når dette påfører den private part et 
påregnelig økonomisk tap. 
 

*  *  * 
 
 
Tilsvarende veiledning ble også sendt av Nordreisa kommune til Reisafjord Hotel AS, som i 
brev av 28.08.2017 fikk informasjon om situasjonen for brakkeriggen til Henriksen 
Gjestestue AS i forhold til Plan- og Bygningsloven: 
 
 
«Svar angående midlertidig brakkerigg» 
 
«Det er gitt tillatelse til midlertidig brakkerigg ved Henriksen Gjestestue 05.02.2016. Midlertidige 
brakkerigg har en gjeldende tillatelse på to år etter at en tillatelse er gitt. Etter dette må det søkes på ny 
eller så må bygget fjernes. Det bemerkes at dette ikke er en dispensasjonssak da det er et midlertidig 
bygg som ikke skal stå permanent. (…)»  
 
«Hvis bygget skal omgjøres til permanent bygg blir det behandlet som en vanlig byggesak.  
 
Det kan også søkes om en ny tillatelse på to år for brakkerigg når nåværende tillatelse er gått ut». 

 
--- 
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Det kan etter dette ikke være tvil om at Nordreisa kommune har gitt positive feil-
opplysninger om muligheten for ytterligere midlertidig brukstillatelse etter at første 
opprinnelige midlertidige tillatelse utløp 05.02.2018; en forlengelse av den midlertidige 
brukstillatelsen som Plan og Bygningsloven ikke hjemlet. 
 
En slik feilaktig veiledning utgjør i seg selv en uaktsom handling, i tillegg til at dette 
underbygger at Fylkesmannens oppheving av vedtaket også utløser erstatningsansvar i det 
søker bare har sendt inn slik søknad som Nordreisa kommune skriftlig og muntlig krevde 
for å behandle saken. 
 
Det vises i tillegg til brev av 27.03.2018 fra Nordreisa kommune til Reisafjord hotell, hvor 
det hitsettes: 
 
«Vi har mottatt søknad av Henriksen gjestestue om oppføring av midlertidig brakkerigg i fire nye år på 
gnr. 47/47 i Sørkjosen.  
 
Denne saken vil bli behandlet i neste miljø-, plan- og utviklingsmøte.» 

 
--- 
 
Også her er det åpenbart ikke fremsatt noen motforestillinger fra Nordreisa kommune til 
søker om at feil type søknad er innlevert, og at kommunen tvert imot ville realitetsbehandle 
denne. 
 
Søknaden ble av administrasjonen fremmet til politisk behandling med positiv innstilling til 
videreføring av midlertidig brukstillatelse 
 
At kommuneadministrasjonen åpenbart ikke hadde gitt søker korrekt veiledning om at det 
nå måtte søkes om permanent tillatelse, underbygges at rådmannen innstilte positivt til 
kommunestyret til søknaden om forlengelse av den midlertidige brukstillatelsen, som 
Fylkesmannen og KS Advokatene korrekt vises til ikke kunne innvilges. 
 
Kommuneadministrasjonen har her åpenbart ikke oppfylt sin veiledningsplikt, og ut fra 
sitatene fra søkers klage til Fylkesmannen, har Nordreisa kommune fremsatt direkte 
villedende opplysninger om at søknad om videreføring av midlertidig brukstillatelse var 
korrekte søknadstype. Dette for lovlig å kunne fortsette utleievirksomheten fra brakkeriggen. 
 
Dette er klanderverdig, og i seg selv erstatningsbetingende uavhengig av utfallet av 
klagesaken. 
 
I Fylkesmannen klagevedtak er dessuten Nordreisa kommune pålagt å yte korrekt 
veiledning om hvordan videre brukstillatelse for brakkeriggen må omsøkes: 

 
 «Vi ber kommunen hensynta det ovennevnte i sin fornyede behandling av søknaden, herunder å veilede 
søker om at tiltaket krever full søknad og bruk av ansvarlig foretak dersom det har stått i over to 
år.» 

 
--- 
    
Også her er det underforstått at Nordreisa kommune tidligere har feilinformert søker om at 
fortsatt midlertid brukstillatelse kunne gis. 
 
Dette i stedet for søknad permanent tillatelse som søker skulle vært anmodet om å fremsette 
 
Slik søknad er nå innlevert. 
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Som Fylkesmannen også påpeker i klagevedtaket er Plan- og Bygningsloven en såkalt «ja» 
lov, og noe fritt kommunalt skjønn til å avslå verken midlertidige eller permanente 
brukstillatelser foreligger ikke. 
 
Dette innebærer at tiltakshaver har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd 
med regelverket, jf. Plan- og Bygningsloven § 21-4.  
 
Avslag på søknad om tiltak betinger at det foreligger en avslagshjemmel. Dette ifølge 
Fylkesmannen i Troms. Slik hjemmel kan man ikke se at foreligger. 
 
På denne bakgrunn legges det til grunn at permanent tillatelse ville blitt gitt dersom 
Nordreisa kommune hadde ytet Henriksen Gjestestue korrekt veiledning forut for 
inngivelsen av søknaden. 
 
 
På denne bakgrunn bes det om at det foretas en fornyet vurdering av spørsmålet om 
ansvarserkjennelse i saken. 
 
 
Svar utbes innen to uker fra dags dato. 
 

*  *  * 
           
For øvrig vises det til at Nordreisa kommune i forbindelse med klagebehandlingen av 
avslaget, i henhold til Forvaltningsloven § 33(2), 2.setning hadde mulighet til å omgjøre 
vedtaket og omfortolke dette som en varig søknad, og deretter innvilge denne.  
 
Dette ifm. alminnelig tapsavgrensningsplikt. 
 
Nordreisa kommune sitt miljø, plan- og utviklingsutvalg fasthold imidlertid avslagsvedtaket 
under klagebehandlingen den 28.06.2018. Også denne gang i strid med rådmannens 
positive innstilling. 
 

*  *  * 
 
 
Også før klagen ble fremsatt kunne avslagsvedtaket vært omgjørt til varig tillatelse uten 
hinder av Forvaltningsloven § 35. 
 

*  *  * 
 
Klagen på 61 sider, vedlagt, er noe som KS Advokatene burde lese igjennom før man på nytt 
fraråder sin klient å avvise forliksdrøftelser i saken.  
 
Dette slik at Nordreisa kommune får vurdert om de virkelig ønsker enn hovedforhandling 
om saken hvor denne i sin fulle bredde blir gjort kjent for offentligheten.  
 
Særlig gjelder dette i forhold til den totale mangelen på egne habilitetsvurderinger hos 
beslutningsorganets medlemmer.  
 
Videre de utenforliggende hensyn som åpenbart har påvirket beslutningen mht. 
konkurransemessige hensyn for annen aktør og dennes personlige representasjon i 
beslutningsorganet. 
 
 

*  *  * 
 

22



 

 

5 

                  
2. Søknadstidspunkt 
 
Jeg ser videre at dere gjør et poeng ut av at søkerne søkte om forlenget midlertidig 
brukstillatelse etter at forrige tillatelse var utløpt den 05.02.2018, og søknaden først ble 
innlevert 16.03.2019. 
 
Fra søkers ståsted hang dette sammen med at det var gitt tilbakemelding om positiv svar og 
rask saksbehandling fra kommunens side. 
 
 

*  *  * 
 
 
I brev av 28.08.2018 fra Nordreisa kommune til Reisafjord Hotel AS stod dessuten:  
 
«Det kan også søkes om en ny tillatelse på to år for brakkerigg når nåværende tillatelse er gått ut». 
 
--- 

 
Søker oppfattet at dette betydde at søknad om fornyelse av midlertidig brukstillatelse måtte 
omsøkes etter at første tillatelse var utløpt, altså etter 5.februar 2018. 
 
Det var slik ordlyden i brevet ble oppfattet fra søkers side som anføres fremstår som en 
naturlig språklig forståelse av denne for en ikke-jurist. 
 
 

*  *  * 
 
I eventuell erstatningsberegning vil imidlertid dette kunne hensyntas ved at denne perioden 
frem til tillatelse skulle vært gitt uttas av den perioden det kreves erstatning for tapt 
omsetning. 
 

*  *  * 
 
I denne forbindelse vises det til vedlagte brev av 27.03.2018 fra Nordreisa kommune til 
Reisafjord hotell, hvor det hitsettes: 
 
«Vi har mottatt søknad av Henriksen gjestestue om oppføring av midlertidig brakkerigg i fire nye år på 
gnr. 47/47 i Sørkjosen.  
 
Denne saken vil bli behandlet i neste miljø-, plan- og utviklingsmøte.» 

 
--- 
 
Etter daværende møtekalender skulle «neste miljø-, plan- og utviklingsmøte» avholdes 19.april 

2018. 
 
Kommunen klarte av ulike grunner ikke behandle saken da, bla. på grunn av at man endret kravene 
til nabovarsling i søkers disfavør. 
 
Det legges imidlertid til grunn at perioden som skal uttas av erstatningskravet er perioden fra 
5.februar til 19.april 2018 når saken i utgangspunktet var lovet ferdigbehandlet. 

 
 

*  *  * 
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3. Mandatavklaring, fullmaktsforhold 
 
Erstatningskravet som er fremsatt er for øvrig en direkte følge av et politisk fattet vedtak gjort i strid 
med rådmannens innstilling. 
 
Når KS Advokatene ved brev av 07.02.2019 avslår å dekke det omsetningstapet som det uhjemlede 
politisk fattede vedtaket har påført Henriksen Gjestestue AS, innebærer dette stillingtaken til beløp 
som det i utgangspunktet kun tilligger kommunestyret å bevilge iht. Kommuneloven § 6. 
 
På denne bakgrunn bes det redegjort for hvilket mandat og rettslig grunnlag at erstatningskravet som 
kun kommunestyret har myndighet til å bevilge, avslås av KS Advokatene.  
 
Dette uten henvisning til noen formelt utstedt fullmakt fra kommunestyret til KS Advokatene, som 
ikke er det samme som en prosessfullmakt som antas delegert til rådmannen.   

 
Mine klienter er ikke kjent med at det politiske organet som har fattet det erstatningsutløsende 
vedtaket, i strid med rådmannens tilråding, har fått ta stilling til erstatningsspørsmålet og heller ikke 
har fremlagt dette for kommunestyret.  
 
Det vises her til Kommuneloven § 6. 
 
Avklaring omkring fullmaktsforholdene for avslag på erstatningskrav, som i utgangspunktet kun 
kommunestyret kan tas stilling til iht. Kommuneloven § 6, imøteses. 
 
 

          

 

 

 

Advokatfirma Freibu AS 

 

 
Eskild Freibu 

Advokat MNA & 

Master of Management BI 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen  

 

Vedlegg: (1) Brev av 27.03.2018 og 28.08.2017 fra Nordreisa kommune til Reisafjord Hotel AS 

              (2) Klage over Nordreisa kommunes avslagsvedtak med bilag, 61 sider                                                           
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Fra: Siri Tofte (siri.tofte@ks.no)
Sendt: 09.04.2019 09.55.50
Til: Post.Ansvar@klp.no
Kopi: Dag Funderud

Emne: VS: KLPREF312847-SA205 - Erstatningskrav Henriksen Gjestestue
Vedlegg: 19-00437-2 Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - Nordrei
1151465_1_0.pdf;Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue - Nordreisa.doc
1x.pdf;Delegasjonsreglement Nordreisa 2015 -2019 versjon 2016-1.pdf;Erstatningskrav etter opphevet
avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - Nordrei 1165466_1_0.pdf;Delegasjonsreglement Nordreisa 2015 -2019
versjon 2016-1.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger undertegnedes tre brev til advokat Freibu, hvor erstatningskravet avvises på vegne av Nordreisa
kommune
 
Advokat Freibu gjør gjeldende at det er kommunens uriktige veiledning som er årsaken til at Henriksen Gjestestue
AS ikke har kunnet bruke brakkeriggen til utleie etter februar 2018  ‐ og at de ved dette er  blitt påført et
økonomisk tap.
 
Han synes å mene at Gjestestuen ville ha fått innvilget søknaden i 2018  ‐ dersom kommunen hadde veiledet
Gjestestuen om at de måtte inngi en søknad om permanent tiltak og opplyst om at en søknad om midlertidig tiltak
ikke ville kunne innvilges.
 
I henhold til mitt siste brev, så skulle politikerne orienteres om kravet i møtet 4. april – og vi skulle komme med en
tilbakemelding til advokat Freibu etter dette.       
 
 
Med vennlig hilsen
Siri Tofte
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: siri.tofte@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

 
 
 
 
 
 
 
 

From: Post Ansvar [mailto:Post.Ansvar@klp.no] 
Sent: Monday, April 8, 2019 2:15 PM
To: Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>
Cc: Post kfx‐skade‐arkiv <kfx‐skade‐arkiv@klp.no>
Subject: KLPREF312847‐SA205 ‐ Erstatningskrav Henriksen Gjestestue
 
Hei,
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Vi synes det er vanskelig på nåværende tidspunkt å vurdere hvorvidt det er utvalgets vedtak eller administrative
veiledning, eventuelt begge deler, som utgjør den eventuelle erstatningsbetingende handling i dette tilfellet.
 
Vi kan ikke se å ha fått oversendt KS' e‐poster til motparten, og ber om å få dette oversendt.
 
Dersom kommunen også har øvrig dokumentasjon på egen saksbehandling i saken, ber vi om å få dette oversendt.
 
Vi ber for øvrig opplyst status i saken.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Anders Tobiasson
Ansvarsavdelingen
+47 976 37 288
ansvar@klp.no
 

 
KLP Skadeforsikring AS  
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 
Tlf.: 55548500
klp.no
 
Lurer du på hvordan vi behandler dine personvernopplysninger, les mer her
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON - KS ADVOKATENE - Advokater MNA 
 

Tor Allstrin – områdedir. Solfrid Vaage Haukaas Andreas Dag Nilsen Kristine Vigander 
Elisabeth Aasheim Anne-Lise Hellebostad Øyvind Renslo Geir S. Winters 
Kristine Røed Brun Beatrice Dankertsen Hennyng Jostein Selle  
Gry Brandshaug Dale Hakon Huus-Hansen Johan Nyrerød Spiten - avd.dir. Sabrina Becher (adv. sek.) 
Mårten Brandsnes Faret Erna Larsen Cecilie R. Sæther Linda Hansen (adv .sek.) 
Øyvind Gjelstad Frode Lauareid (H) Siri Tofte Stig Dahlsveen (adv. sek.) 

 

KS ADVOKATENE 

Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00   

Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ksadvokatene@ks.no Org.nr.:  971 032 146   

 

 Vår referanse: 19/00437-2 

Advokat Eskild Freibu 

Grønnegata 30 

9008 TROMSØ 

Ansvarlig advokat: Siri Tofte 

Deres referanse:    

  

Dato: 07.02.2019 

 

Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - 

Nordreisa kommune 

Det vises til brev av 21. desember 2018 til Nordreisa kommune, hvor det fremmes krav om erstatning på 

vegne av Henriksen Gjestestue AS.  Undertegnede representerer Nordreisa kommune. 

I møte mellom kommunen og Henriksen Gjestestue AS den 22. oktober 2018 ble vedtaket fra 

Fylkesmannen gjennomgått, og søker ble veiledet om at det måtte inngis ny søknad, idet tiltaket har stått 

i over to år.  Dette i tråd med hva som fremgår av Fylkesmannens vedtak:   

«Vi ber kommunen hensynta det ovennevnte i sin fornyede behandling av søknaden, herunder å veilede 

søker om at tiltaket krever full søknad og bruk av ansvarlig foretak dersom det har stått i over to år.» 

Dersom kommunen ikke mottar slik søknad innen 1. mars 2019, vil kommunen behandle søknaden slik 

den foreligger, og søknaden vil måtte bli avslått, idet det ikke er adgang til å gi en ny midlertidig tillatelse 

etter plan- og bygningslovens § 20-2 c). Tiltaket vil da også bli fulgt opp som et ulovlighetstiltak. 

Da det ikke er materiell adgang til å innvilge søknaden, så avvises det at det er årsakssammenheng 

mellom den saksbehandlingsfeilen som kommunens vedtak var beheftet med, og det eventuelle tapet 

som Henriksen Gjestestue AS har hatt, og at det er grunnlag for krav om erstatning. 

At Henriksen Gjestestue AS har fått avslag på sin søknad om å beholde sitt midlertidige bygg i to år til, har 

ført til økonomiske konsekvenser for dem, er noe de selv må bære risikoen for. I den sammenheng vises 

det også til at søknad først ble innsendt etter at den midlertidige tillatelsen løp ut 5. februar 2018.  

På bakgrunn av ovennevnte avslås kravet om erstatning. 

Med vennlig hilsen 

 
Siri Tofte 

advokat 

Telefon: 95 08 08 66 

E-post: Siri.Tofte@ks.no 
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON - KS ADVOKATENE - Advokater MNA 
 

Tor Allstrin – områdedir. Solfrid Vaage Haukaas Andreas Dag Nilsen Kristine Vigander 
Elisabeth Aasheim Anne-Lise Hellebostad Øyvind Renslo Geir S. Winters 
Kristine Røed Brun Beatrice Dankertsen Hennyng Jostein Selle  
Gry Brandshaug Dale Hakon Huus-Hansen Johan Nyrerød Spiten - avd.dir. Sabrina Becher (adv. sek.) 
Mårten Brandsnes Faret Erna Larsen Cecilie R. Sæther Linda Hansen (adv .sek.) 
Øyvind Gjelstad Frode Lauareid (H) Siri Tofte Stig Dahlsveen (adv. sek.) 

 

KS ADVOKATENE 

Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00   

Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ksadvokatene@ks.no Org.nr.:  971 032 146   

 

 Vår referanse: 19/00437-3 

Advokat Eskild Freibu 

Grønnegata 30 

9008 TROMSØ 

Ansvarlig advokat: Siri Tofte 

Deres referanse:    

  

Dato: 20.03.2019 

 

Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - 

Nordreisa kommune 

Det vises til ditt brev av 28. februar 2019 med vedlegg. 

Det bekreftes at kommunen har mottatt ny søknad om rammetillatelse til permanent tiltak.   

Søknaden vil etter planen bli behandlet på førstkommende møte i miljø- plan og utviklingsutvalget den 4. 

april 2019.  

Idet ny søknad nå er inngitt, så legges det til grunn at den tidligere søknaden om tillatelse til midlertidig 

tiltak, er å anse som trukket og at det derfor ikke er behov for at kommunen realitetsbehandler denne.   

For så vidt gjelder kravet om erstatning, så kan imidlertid kommunen ikke se at saken rettslig sett står i 

noen annen stilling enn hva den gjorde på tidspunkt for mitt brev av 7. februar 2019, da kravet om 

erstatning ble avvist blant annet på grunn av manglende årsakssammenheng. 

Det vises det til at kravet på erstatning - for tapte leieinntekter- bygger på en feilslutning om at Henriksen 

Gjestestue AS hadde et rettskrav på å få tillatelse til å kunne benytte brakkeriggen til utleieformål, etter at 

den midlertidige tillatelsen gikk ut.  Dette dersom det var inngitt en søknad om permanent tiltak.   

Dette er ikke riktig.   

Det vises til at inngitte søknad forutsetter at det blir gitt dispensasjon fra lovens tekniske bestemmelser.  

At tillatelse blir gitt kan derfor ikke legges til grunn.  Det vises til plan- og bygningslovens § 19- 2 andre 

ledd hvor det fremgår at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.  

I den sammenheng vises det også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets tolkningsuttalelse av 

27. oktober 2014 hvor det presiseres at tiltak som står over to år anses som permanente og hvor det 

fremheves at: «Slik regelverket er i dag er det satt en grense på 2 år, og det er viktig at bestemmelsen for 

midlertidige tiltak praktiseres konsekvent og ensartet.  Eller kan det føre til omgåelse av regelverket hvor 

viktige bygningsmessige kvaliteter blir tilsidesatt.  Spesielt i de tilfeller der det er tale om midlertidig 

barnehage, skole eller bolig, hvor hensynet til sikkerhet gjør seg gjeldene med tyngde, er det særlig viktig 

at slike tiltak følges opp av bygningsmyndighetene, se bl.a Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kapittel 6.5.8:»  
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Om kommunen ikke skulle ha oppfylt veiledningsplikten og opptrådt uaktsomt, så bestrides det følgelig at 

dette alene gir grunnlag for å idømme erstatning, dersom det ikke kan påvises årsakssammenheng 

mellom kommunens uaktsomhet og det økonomiske tapet som kreves dekket.   

Videre så avises det også at kommunen hadde et ansvar for at søknad først ble inngitt etter at tillatelsen 

gikk ut, og at søker skulle vært forespeilet at en ny søknad ville bli innvilget.   

Det vises til vedtak av 5. februar 2016 hvor det derimot fremgår eksplisitt at bygget må være fjernet etter 

2 år fra vedtaksdato: 

 «Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-4 bokstav c og 21-4 godkjennes søknad om 

byggetillatelse mottatt 08.12.2015 for oppføring av modulbygg med overnatting.  Bygget er midlertidig og 

skal være fjernet innen 2 år fra vedtaksdato.»  

Det bemerkes for øvrig også at det tapet som kreves erstattet ikke er dokumentert, og at det uansett 

forutsettes at rettslige skritt ikke tas før slik dokumentasjon er fremlagt.  Det vises til at det er den som 

gjør krav på erstatning som har bevisbyrden for at vilkårene for dette er oppfylt.  

Å avslå et krav om erstatning på vegne av kommunen i nærværende sak, ligger innenfor det som er 

delegert til rådmannen.  Det vises til kommunens delegasjonsreglement kapittel 11 § 1 hvor det fremgår 

at alle saker av ikke prinsipiell karakter anses delegert til rådmannen.  Videre vises til at det også er 

særskilt er nevnt at rådmannen gis fullmakt til å engasjere juridisk bistand.  Reglementet følger vedlagt. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Siri Tofte 

advokat 

Telefon: 95 08 08 66 

E-post: Siri.Tofte@ks.no  
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1. POLITISK ORGANISERING 2015 – 2019 

 

 

2. OM DELEGASJON 
 
a) Innledning 
Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, 

forvaltningsloven, særlover og forskrifter. 

 

Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret. 

Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover 

med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.  

 

I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til 

formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, 

rådmannen. 

 

Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger: 

 Kommunestyrets hovedarbeidsområde 

 Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget 

 Delegasjon til administrasjonsutvalget 

Kommunestyret

Formannskapet
Administrasjons-

utvalget
Helse og 

omsorgsutvalget
Oppvekst-og 

kulturutvalget
Miljø, plan og 

utvikling

Dispensasjonsutvalget

Næringsutvalget

Kontrollutvalget

Klagenemd

Eldreråd

Rådet for 
funksjonshemmede

Barn- og unges 
kommunestyre
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 Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og 

rådmannen 

 Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt rådmannen og barnevernleder 

 Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt rådmannen og kommuneoverlege 

 Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere 

 Delegasjon til rådmannen 

 

I tillegg kommer følgende reglement: 
Økonomireglement, finansreglementet, permisjonsreglement, klagenemnda og 

kontrollutvalgets myndighet og folkevalgtes innsynsrett, delegasjoner ligger i sin helhet i 

reglementene. 

 

Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sine oppgaver ligger i sin helhet i 

reglementene. Reglement for Nordreisa kommune vedtatt dd i sak x/xx. 

 

Rådmannens videredelegasjon innen administrasjon er et eget delegasjonsreglement og er 

ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner. 

 

b) Formålet med delegering 
Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. 

Kommuneloven og endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv 

kan bestemme hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal 

treffes. Det legges stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i 

planlegging og styring. 

 

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man: 

 

1. Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de 

får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å: 

- trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Nordreisa kommune 

- styre planleggingsprosessen 

- fordele ressurser mellom tjenesteområdene i kommunen 

- samordne den kommunale virksomhet 

- vurdere resultatene 

- føre kontroll med den kommunale forvaltning 

 

2.Å avlaste hovedutvalgene. Alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. 

Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. 

 

Hovedutvalgenes hovedoppgaver er: 

- formulere mål og planlegge innenfor sektorene 

- utforme rammer og retningslinjer for virksomhetene i sektorene 

- avgjøre prinsippsaker, trekke opp retningslinjer for administrasjonens behandling av 

enkeltsaker og være ankeinstans for avgjørelser i slike saker 

- vurdere resultatene innen sine tjenesteområder og føre budsjettkontroll 
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3.Å avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at 

saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og administrasjonen får frigjort 

tid som kan brukes til: 

- bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer 

- bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen 

selv. 

 

 

c) Lovgrunnlaget for delegasjon 
Lovgrunnlaget for dette delegasjonsreglementet finner vi i lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107, sist endret 01.01.2010 og særlover. 

 

Delegasjon til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 8, nr 3, delegasjon til 

ordfører i § 9, nr 5, hovedutvalg og underutvalg med hjemmel i § 10, nr 2 og 5, delegasjon til 

rådmann med hjemmel i § 23, nr. 4. 

 

De aktuelle bestemmelsene i kommuneloven lyder: 

§ 8, nr.3, siste setning 
Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

§ 9, nr.5 
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

§ 10, nr.2 
Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan 

tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

§ 10, nr. 5 
Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre 

særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har 

direkte tilknytning til komiteens oppdrag. 
 

§ 11,nr 3 
Et slikt styre (styre for bedrift, institusjon o.l.) kan tildeles myndighet til å treffe avgjørelser 

som angår virksomhetens drift og organisering. 

 

§ 13, nr. 1 
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller kommunerådet skal 

ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er 

nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

 

§ 13, nr. 2 
Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 

dettes neste møte. 

 

§ 23,nr. 4 
Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 

har bestemt noe annet. 
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§ 27, nr 1, første og siste setning 
To eller flere kommuner, eller en eller flere kommuner kan opprette et eget styre til løsning av 

felles oppgaver. Til slikt styre kan kommunestyret selv gi myndighet til å treffe avgjørelser 

som angår virksomhetens drift og organisering. 

 

 

d) generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet 
 
§ 1. RETNINGSLINJER FOR FULLMAKTUTØVELSE. 
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 

 

§ 2. TILBAKEKALL AV FULLMAKT I ENKELTSAKER. 
Et overordnet organ eller en administrativ leder kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt 

en konkret sak til uttalelse eller avgjørelse som et underordnet organ eller en underordnet 

medarbeider har til behandling i henhold til delegert myndighet. 

 

§ 3. RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I 
SÆRSKILTE TILFELLE. 
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse 

hvor spesielle forhold tilsier det. 

 

§ 4. KLAGEBEHANDLING. 
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler med mindre 

annet er bestemt i den enkelte særlov. 

Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ til 

administrasjonen skal avgjøres av klagenemnda med mindre administrasjonen finner grunn til 

å omgjøre vedtaket til gunst for klageren. 

 

§ 5. OMGJØRINGSRETT. 
Et overordnet organ eller leder kan innen rammene av forvaltningslovens § 35 av eget tiltak 

omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak. 

 

§ 6. MINDRETALLSANKE. 
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3 

medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken 

fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte. 

 

 

3. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE 
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens 

virksomhet.  

 

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder: 

- Politisk organisering  

- Budsjett og økonomiplaner  

- Planstrategi, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv. 

  (Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under     

miljø, plan og utviklingsutvalget.) 
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- Regnskap og årsmeldinger/ tertialrapporter 

- Kommunestyrets egen saksbehandling 

- Godtgjørelse til folkevalgte 

- Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv 

(Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til 

formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift) 

- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter 

- Tilsetting av rådmann 

- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre 

utvalg eller administrasjonen 

 

 

4. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET/ ØKONOMIUTVALGET 
 
§ 1 HVILKE SAKER LEGGES FREM FOR FORMANNSKAPET 
(Jfr. reglement for formannskapet §2) 

 

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, 

samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til 

formannskapet. 

 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 

 

Formannskapet er: 

- valgstyre etter valglovens § 4-1. 

- økonomiutvalg 

- planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel 

 

 

§ 2 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 8 nr. 3 
 

1. 

I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å 

treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til 

formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge til annet organ. 

 

2. 

Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder: 

2.1 kommunestyrets egen saksbehandling 

2.2 langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt 

andre planer og tiltak av overordnet betydning. 

 

3) 

Ved gjennomføring av vedtatte kommunale planer og tiltak, har formannskapet fullmakt til å 

inngå avtale om kjøp av grunn eller makebytte innenfor en ramme av 1 million. Avtaler 

utover dette forelegges kommunestyret. 

Dette gjelder kjøp i forbindelse med godkjente reguleringsplaner. 
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§ 3 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 13, nr.1 
 

1. Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle 

vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det 

ikke er tid til å innkalle til dette. 

2. Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte. 

 

§ 4 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER. 
Det vises til økonomireglementet vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker. 

 

§ 5 DELEGASJON I ØKONOMISAKER 
Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik 

kommunestyret til enhver tid bestemmer, jfr økonomireglementet og reglement for 

Finansforvaltningen. 

 

Formannskapet er ansvarlig for: 

- at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk 

styringsinstrument. 

- at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling. 

Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens 

§§ 44 og 45. 

- at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp, 

enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor 

vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring. 

- å behandle og følge opp regnskapsrapporteringen. 

 

Endringer som alltid vil være kommunestyresak er f.eks.: 

- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter 

inntreffer. 

- Forskyvning av midler mellom sektorene. 

- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.: 

- behov for endring av investeringsrammen 

- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet 

- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger 

- ved vesentlige overskridelser på prosjekter 

- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter 

- Likviditetsproblemer. 

- Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer. 

 

Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet 

Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 

lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder: 

- vedtar tidsplan for og styrer budsjettprosessen 

- avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og 

økonomiplan 

 

Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 
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ligger. 

 

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyret bestemmer. 

 

§ 6 DELEGASJON ETTER SÆRLOVER: 
Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63. 

Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle 

løyvesaker. 

 

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28. juni 2002 nr 57: 

Formannskapet delegeres myndighet som valgstyre. 

 
 

5. DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 
 
§ 1 ANSVARSOMRÅDE 
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, 

administrasjonsordninger, likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs 

forholdet mellom Nordreisa kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere. 

 

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede 

arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens 

prioriterte oppgaver. 

 

Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer 

for personalforvaltningen. Enkeltsaker behandles bare når de har prinsipiell interesse, når 

avgjørelsesmyndighet eller uttalerett er lagt til utvalget, når dette er ankeinstans, eller 

enkeltsaker som er naturlig å behandle i utvalget. 

 

Kommunestyret gir administrasjonsutvalget i oppgave å behandle og følge opp IKT – 

strategier. 

 

Administrasjonsutvalget har ansvar for likestillingsarbeid i Nordreisa kommune. 

Klager på ansettelser som går på likestilling sendes utvalget til uttalelse. 

 

Administrasjonsutvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde. 

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir 

gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding om kommunens personalressurser. 

 

 

§ 2 SAKER HVOR ADMINISTRASJONSUTVALGET HAR AVGJØRELSES-
MYNDIGHET 
 
Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er 

fastsatt i lov, i medhold av lov, avtaleverk i medhold av lov eller vedtak fattet av 

kommunestyre/formannskap, og etter de prinsipper som er fastlagt i kommunens 

arbeidsgiverpolitikk, herunder: 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor utvalgets budsjettrammer 

- opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven § 23 nr.4 
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- vedta ulike reglement/retningslinjer som berører arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning 

- vedta reglement for AMU  

- vedta overordnet IA strategi og HMS arbeid 

- ved klage; tolke og praktisere lokale overenskomster, avtaler og reglementer angående 

arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold 

- omdisponere/inndragning av stillinger 

- arbeide for likestilling på alle områder innen kommunen 

- se til at Nordreisa kommune praktiserer likestilling i alle kommunens tjenesteområder 

i samsvar med likestillingslovens intensjoner. 

 

Dersom administrasjonsutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse 

saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger. 

 

For øvrig utfører administrasjonsutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret 

bestemmer. 

 

 

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
 

Administrasjonsutvalget har forslags/uttalerett i følgende saker:  

- Ansettelse av rådmann 

- ved innføring av nye arbeidstidsordninger 

- ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler 

- gjennomgang av sykefravær 

- planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse av faste underutvalg 

- forslag til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer 

- forslag om effektiviseringstiltak innen de enkelte tjenesteområdene som har konsekvenser 

for arbeidstakerne 

- Den overordnede lønnspolitikk (lønnspolitisk plan) i Nordreisa kommune drøftes og 

gjennomgås av administrasjonsutvalget i forkant av lokale forhandlinger ved hovedoppgjør. 

- andre saker som hører inn under administrasjonsutvalgets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ og KS innen 

ansvarsområdet 

 

Administrasjonsutvalget kan forøvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning 

for tjenesteområdene, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

Innen utvalget fatter sin avgjørelse, skal uttalelse være innhentet fra de organer som berøres 

av saken, og av arbeidsmiljøutvalget i de sakene hvor de har uttalerett. 

 

6. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALG FOR MILJØ, PLAN OG 
UTVIKLING 
 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

 Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)  
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 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
 Lov om havner og farvann  
 Veglov  
 Vegtrafikkloven   
 Lov om jord (jordlova)  
 Lov om skogbruk (skogbrukslova)  
 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 
 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 
 Lov om forpakting (forpaktingslova) 
 Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) 
 Lov om grannegjerde (grannegjerdelova) 
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) 
 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet (miljøinformasjonsloven) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 
 Matrikkelloven 
 Lov om Stadsnavn 
 Lov om Eierseksjonering 
 Lov om friluftsliv 
 Lov om naturvern 
 Lov om viltet 
 Lov om hundehold 
 Lov om laks og innlandsfisk 
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10,nr. 2 
1. I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for miljø, plan 

og utvikling myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og 

som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 

§ 2 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr 

økonomireglementet. 

 

§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling har som arbeidsområde de oppgaver innenfor 

miljø, plan og utvikling som kommunen har ansvaret for. 

 

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling behandler saker etter særlover innenfor 

tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap. 
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Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling er: 

- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet. 

- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

- ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp 

- ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, 

vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til 

kommunestyret i saker av vesentlig betydning. 

- laks og innlandsfiskemyndighet 

- viltmyndighet 

- saker innen landbruk 

- ansvarlig navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet. Hovedutvalget 

er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten.  

 

Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter.  Byggekomiteen 

har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt av 

kommunestyret for prosjekter over 1 million kroner, jfr retningslinjer for byggekomité 

Nordreisa kommune. 

 

På grunnlag av vedtak i kommunestyret for prosjekter inntil 1 million kroner hovedutvalgets 

ansvar å: 

 igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak 

 gjennomføre prosjekter innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer 

 rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret. 

 fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret. 

 opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder 

utsmykningskomite. 

 

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
 

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ 

formannskap, herunder 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse 

med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i 

budsjettsaker 

- opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven §23.nr 4. 

- delegere avgjørelsesmyndighet til underutvalg, herunder vedtatte tilskuddsmidler som er 

avsatt i budsjettet 

- fremme søknader om forlenga åpningstid for motorferdsel-løyper 

- vedtak på bruk av midler og prosjekter innen nye tiltak vann og avløp, jfr. kommunestyrets 

vedtak for hovedplan vann og kommunedelplan avløp 

- samarbeidsavtaler (feks om havner) 
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Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

- Byggesaker: 

 forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon 

av myndighet i budsjettsaker. 

 delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen etter reglene i kommuneloven §23 nr. 4. 

 vedta romprogram/ramme for utbyggingen 

 vedta skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag for prosjektet 

 fremlegge skisseprosjektet/kostnadsoverslag til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret 

for godkjenning 

 vedta anbud/tilbud innenfor prosjektets vedtatte areal og kostnadsrammer. Kontrakter 

undertegnes av rådmannen eller den han bemyndiger 

 behandle og avgjøre klager på tildeling av kontrakter eventuelle andre klager på 

kommunens praksis i forbindelse med utbyggingsprosjekter 

 

1. Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling behandler større etableringer, samt store 

overordna prosjekter før behandling i formannskap/kommunestyre. 

2. Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyre 

kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller 

hovedutvalg. 

 

Generelt 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

Forøvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling har forslags-/uttalerett i følgende saker: 

- retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet 

- rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for 

budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker. 

- øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse av faste underutvalg 

- opprettelse og inndragning av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre. 

- andre saker som hører inn under tjenesteområdet, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger 

under formannskap/ kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet 
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Hovedutvalget kan forøvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

 

§ 6 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER 
 

1. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 

Hovedutvalget skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd. 

Hovedutvalget har ansvar for trafikksikkerhet 

 

2. Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter 

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til hovedutvalget. 

 

3. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

med forskrifter  

Kommunestyrets myndighet delegeres til Hovedutvalget. 

 

4. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16. 

Myndighet etter friluftslovens § 40 legges til hovedutvalget (stansing av ulovlig byggverk 

etter loven) 

 

5. Lov om viltet av 29.05.81 nr. 38 nr. og forskrift av 22.03.02 om forvaltning av hjortevilt og 

bever. Hovedutvalget delegeres myndighet til å godkjenne driftsplan og tildeling av 

fellingskvote for elg. Etter samme lov og forskrift har utvalget myndighet til å fastsette 

minsteareal og godkjenne elgvald. 

 

6. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

7. Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

8. Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr. 11 

Navn på gater/veier, områdenavn og veistrekninger vedtas av hovedutvalget. 

 

 

* Særlover innen landbruk 

9. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. 

juni 2001 nr. 75. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

10. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23, og tilhørende forskrifter 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

11. Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

12. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98, og tilhørende 

Forskrifter 
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Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

13. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23 og tilhørende forskrifter) 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

14. Forurensningsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 931, hjemlet i Forurensningsloven (Lov om 

vern mot forurensninger og om avfall av 1981-03-13 nr 6), Anlegg, drift og vedlikehold av 

planeringsfelt. 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

15. Skogbrukslov (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 

 

 

DELEGASJON I PLANSAKER 
LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 1. ledd er hovedutvalget for miljø, plan og 

utvikling kommunens planutvalg for kommuneplanens arealdel.  Formannskapet er planutvalg 

for kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Planutvalget delegeres følgende plankompetanse og myndighet så langt plan- og 

bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 tillater det med de begrensninger som nevnt i lovens § 3- 

3: 

a) – å fremme forslag til kommuneplan(er), samt å fatte beslutninger og vedtak om offentlig 

høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner. 

b) - å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av regulerings-

planforslag, samt myndighet til å vedta mindre detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar 

med kommunelovens regler og når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens 

arealdel og overordnet plan, når det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble 

vedtatt av kommunestyret. 

c) - å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med 

overordnet arealplan. 

d) – ved endring av reguleringsplaner, delegeres planutvalget myndighet til å foreta mindre 

endringer i detaljreguleringsplan, eller delegere rådmannen å vedta utfyllinger innenfor 

hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

e) - fullmakt til å forlenge detaljplanvedtaket etter søknad med inntil to år. 

f) Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken ansees prinsipiell i forhold til 

overordnede arealplaner og ikke er i strid med politiske vedtak. 

 

 

Delegasjon til rådmannen 
 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, 

med følgende unntak: 

 alle saker hvor det er negativ innstilling fra rådmannen. Disse legges frem for 

hovedutvalget til avgjørelse. 

 Delings- og byggesaker innenfor 100-metersbeltet i strandsonen 

 Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg 
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Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget. 

 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER 
 

1. Vegloven av 21. juni 1963, nr. 23. 

Rådmannen skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd. 

Rådmannen er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk. 

Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan. 

Rådmannen skal 

- gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser 

- gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente 

trafikkregulerende skilt 

- behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak 

 

2. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 med forskrifter 

Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot 

trafikk) og kommunens skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til rådmannen. 

 

3. Forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6 med forskrifter. 

Rådmannen delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder omlegging og 

utbedring av stikkledning, jfr. 

§22, utkobling av slamavskiller, jfr. 

§26, siste ledd, avfallsopprydding, jfr. 

§35, og pålegg om opprydding, jfr. 

§37. 

 

Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7(plikt til å unngå 

forurensing),  § 73(tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74(umiddelbar 

gjennomføring ved forurensningsmyndigheten), §76(betaling av utgifter for tiltak mot 

forurensninger) til rådmannen. 

Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter 

forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter 

forurensingsforskriftens §§ 12-2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, 15A-2, 15A-7 

til rådmannen. 

 

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet til å treffe enkeltvedtak etter 

følgende paragrafer i forurensningsloven 

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse 

- § 49 Opplysningsplikt 

- § 50 Rett til granskning 

- § 51 Pålegg om undersøkelser 

- § 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer 

og vederlag for bistand 

 

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981): 

- § 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 

allemannsretten utenfor næring m.v. 

- § 78 Straffeansvar for forurensning 
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- § 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall 

 

* Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet: 

- § 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette 

kapitlet overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg 

som ikke bidrar vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter 

dette kapitlet. 

- § 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet 

overholdes. 

 

Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006): 

- § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres 

og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving 

- § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker 

- § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller 

- § 1-11. Dispensasjon 

- § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller 

- § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner 

- § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan 

- § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 

- § 2-11. Tilsyn og kontroll 

 

4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17 

Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd 

eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til rådmannen. 

 

5. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 04.07.2003. 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter del III og IV 

 

6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni 

2001 nr. 75 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov. 

 

7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen av 1. juli 2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember  

2015 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter. 

 

Rådmannens myndighet videredelegeres til brannsjefen etter denne lov med tilhørende 

forskrifter.  

Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for 

brannvernarbeidet skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget. 

 

8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune  

Vedtak etter forskriften fattes av rådmannen. 
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9. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 

Nordreisa kommune 
Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften. 

Kommunen er klageinstans for vedtak fattet av Avfallsservice AS, og klagesaker behandles av 

kommunens klagenemd. 

 

10. Delegasjon av saker vedrørende utmark og vassdrag. 

- Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg 

I medhold av kommunelovens § 23 pkt. 4 delegeres rådmann myndighet til å forvalte 

kommunalt viltfond. 

- Gi uttalelse i bygge - og delesaker, forpaktningssøknader ol. på vegne av frilufts-, vilt-, 

lakse- og innlandsfiskeinteressene 

- Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker 

hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn. 

- Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts, 

vilt eller lakse og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse 

 

* Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38 

Rådmannen fatter beslutning etter viltloven i følgende saker: 

- Avlivning av skadet vilt 

- Avlivning av skadegjørende vilt 

(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003). 

 

* Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82 

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og 

etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og 

fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale 

retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag. 

Gi uttalelser til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdsels-

forbudet i perioden 5. mai – 30. juni. 

 

* Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47 

Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeravgift etter forskrift nr. 532 av 

15.06.93, delegeres til rådmannen. Oppgavene etter lovens § 47, 2.ledd - ta vare på verdien av 

ulovlig fanget fisk, delegeres til rådmannen. 

Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres 

til rådmann. 

 

11. Delegasjon etter Hundeloven 

Rådmannen delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til 

jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for 

hunder etter samme paragraf. 

 

12. LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til rådmannen så langt 

dette ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er 

etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner 

eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til rådmannen. 

Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av rådmannen, evt 

i samråd med overordnede myndigheter. 

 

13. Delegasjon i byggesaker til rådmannen: 

Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva. 

Rådmann gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram, 

kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller 

leverandører undertegnes av rådmannen. 

 

Rådmann skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte bevilgninger. 

Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre vesentlige avvik, 

skal rådmann gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til hovedutvalget. 

 

Alle regninger skal anvises av rådmann eller den han/hun bemyndiger. 

 

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter. 

 

14. Jordloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til rådmannen 

 

15. Forpaktingsloven (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1) og tilhørende forskrifter, 
delegeres til rådmannen 

 

16. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 

98) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til rådmannen 

 

17. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til rådmannen 

 

18. Skogbruksloven (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter  

delegeres til rådmannen 

 
 
DELEGASJON TIL DISPENSASJONSUTVALGET 
 
§ 1 ANSVARSOMRÅDE 
Dispensasjonsutvalget skal behandle følgende saker i henhold til delegasjon fra 

kommunestyret: 

- søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om 

motorferdsel av 10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer. 

 

§ 2 SAKER HVOR UTVALGET HAR UTTALERETT 
- gi uttalelse til Fylkesmannen vedrørende søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

i perioden 5. mai til 30. juni. 

- gi uttalelse til fylkesmannen i saker vedrørende stenging av løyper, områder m.v. i 

spesielle/ekstraordinære tilfeller. 
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§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Treffe vedtak i enkeltsaker etter lovens §6 og etter nasjonal forskrift §6 for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.  

 

 

7. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR NÆRING 
(NÆRINGSUTVALGET) 
 

§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2 
1. I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret næringsutvalget myndighet til 

å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er 

adgang til å delegere til utvalg. 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 
§ 2 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 

økonomireglementet. 

 
§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til 

kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging 

og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur. 

 

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor 

budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller 

vedtatt av kommunestyret.  

Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Strategisk næringsplan skal 

være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling. 

 

Innenfor sitt arbeidsområde skal Næringsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som 

sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Næringsutvalget 

skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen 

Næringsutvalgets ansvarsområder.  

 

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen. 

 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

- EØS-avtalens regler om statsstøtte. 

- Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117) 

- Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

- Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61. 

- Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens 

plan- og næringsutvalg 7.4.2003 

- Vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 77/96.   

- Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01. 
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Næringsutvalget er fondstyre for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. Søkerne har 

vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klagene skal være skriftlige. I delegerte 

saker er Næringsutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen er klageorgan.  

 

Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for 

tjenestene som sorter under Næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.  

 
§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Saker der Næringsutvalget har avgjørelsesrett: 

- Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor 

søknadssummen er over 100 000 kr. 

- Være fondstyre for nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for disse fondene. 

- Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter 

departementets retningslinjer. 

- Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan. 

- Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver. 

- Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker  

- Samarbeidsavtaler (feks med Halti næringshage) 

 
 
§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Saker hvor utvalget har uttalerett: 

- Høringer innen næringssektoren  

- Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

- Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.  

- Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur. 

 
Delegasjon til rådmannen 
Avgjørelsesmyndighet på søknader inntil kr. 100 000. 

 

 

8. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG 
KULTUR 
 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2 
1. I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for oppvekst og 

kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som 

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 

§ 2 DELEGASJON I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 

økonomireglementet. 

 

§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn, 

ungdom, flyktningetjeneste, helsestasjon og kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og 

for all opplæring, både for barn og voksne. 
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Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra 

kommunestyre/formannskap. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er: 

- ansvarlig for samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen, 

herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det videregående skoleverk og høyere 

undervisningsinstitusjoner 

- ansvarlig for samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr. 

barnehageloven 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven, 

voksenopplæringsloven og privatskoleloven. 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om barnevernstjenester 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og 

forskrift om helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten – forebyggende helsearbeid 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med 

forskrifter for habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier 

- ansvarlig for skolefritidstilbud 

- ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomheten i kommunen 

- styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt 

- oppnevner representanter til kulturinstitusjoner’s styrer, med mindre annet følger av lov eller 

forskrift. 

- oppnevner representanter til Ærespriskomitèen. 

- ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser knyttet til Lov om folkebibliotek 

- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet 

oppvekst og kultur. 

- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 
§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ 

formannskap, herunder: 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker 

- opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen etter reglene i kommuneloven § 23 nr.4 

- oppnevne representanter til grunnskolenes samarbeidsutvalg 

- fastsette driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager innenfor gitte 

budsjettrammer, i samsvar med retningslinjer gitt av departementet 

- vedta rammer for virksomhetsbudsjett for hele tjenesteområdet 

- godkjenne lokaler og kapasitet til barnehageformål 

- godkjenne vedtekter for barnehager 

- godkjenne lokaler og kapasitet til skolefritidsformål for elever 

- godkjenne vedtekter for skolefritidsordning 
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Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har forslags- /uttalerett i følgende saker: 

- om delegering av avgjørelsesmyndighet 

- rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,  

- øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse av faste underutvalg 

- opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

- andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 
§ 6 DELEGASJON ETTER SÆRLOV 
 
1. Opplæringsloven – med forskrifter av 17. juli 1998, nr 61 

Hovedutvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene, jfr. § 8-1. 

- Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-2. 

- Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven §2-5 

- Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever 

jfr. § 2-10 

 

2. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 - med forskrifter 

Hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. 

 

3. Lov om frittstående skoler av 4. juli 2003 nr. 84 

Kommunens forpliktelser etter friskoleloven er tillagt hovedutvalget. 

 

4. Lov om barneverntjenester av 17. juli, 1992 nr. 100. 

Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med 

andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3. 

 

Barnevernadministrasjonen ved barnevernets leder utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. 

§2-1, 2., 3., og 4. ledd. 

 

Hovedutvalget har ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter lovens kapittel 3. Dette 
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skal skje i samarbeid med administrasjonen. 

 

Hovedutvalget har et overordnet ansvar for at forebyggende virksomhet generelt blir ivaretatt. 

 

6. Kulturminneloven av 9. juni 1978. 

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 og om å avgi uttalelse vedr. fredning av 

bygninger og riving av fredede bygninger legges til hovedutvalget. 

 

7. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108. 

Kommunestyrets oppgaver etter lov om folkebibliotek legges til hovedutvalget. 

 

8. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 

Tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 

 

9. Introduksjonsloven av 04.07.2003 

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget. 

 

 

 

- Delegasjon til rådmannen 
 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN OG SÆRLOVER 
 
1. Opplæringsloven – med forskrifter av 17. juli 1998, nr 61 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter. 

- Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4. 

- Rådmann er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette 

barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2. 

- Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt bortvising av elever 

jfr. § 2-10 

- Tilsyn med hjemmeundervisning, jfr. § 2-13 

- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen, jfr. 

opplæringslovens § 13-7. 

- Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr. 

opplæringsloven § 5.1, 5.4 og 4A-2. 

- Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i 

opplæringslov og forskrifter oppfylles 

 

2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter. 

 

3. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter 

Rådmannen delegeres følgende myndighet: 

- Foreta opptak av barn i barnehage 

- Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager 

- Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven 

 

4. Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100. 
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Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1, 

3.ledd. 

* Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/ 

stedfortreder i barnevernssaker. 

 

5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og 

kultur 

Ovennevnte myndighet delegeres til rådmannen. 

 

6. Spillemidler og kulturmidler 

Rådmannen har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes 

spillemidler for. Rådmannen fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes 

overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av 

kommunestyret. 

Rådmannen delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre 

søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak. 

 

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 

Rådmannen beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 

 

8. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og tilhørende forskrifter 

Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om 

helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 1 om: 

helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

o helsetjeneste i skoler 

o helsestasjonstjeneste 

 

9. Introduksjonsloven av 04.07.2003 

Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen, herunder utvidelse av 

introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5. 

 

 

 

9. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE - OG OMSORG 
 
§ 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10, nr.2 
 

1.I medhold av § 10, nr.2 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og 

omsorg myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som 

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

 

2. Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 

 

3. Hovedutvalget skal ha seg forelagt til orientering alle klager på vedtak. 
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§ 2. DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET I BUDSJETTSAKER. 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr 

økonomireglementet  

 

§ 3 ANSVARSOMRÅDE 
Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor 

tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, 

og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg er: 

- ansvarlig for samordning og planlegging av helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i 

kommunen 

- ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sektoren 

- ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

 

Hovedutvalget skal ha seg forelagt alle prinsipielle enkeltsaker der det ikke foreligger 

tidligere avgjørelser, saker som det ikke er gitt retningslinjer for, og saker der det er ønskelig 

å fravike retningslinjer som er fulgt.  

I særlige kontroversielle saker skal hovedutvalgets uttalelse innhentes før det fattes vedtak. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

§ 4 SAKER HVOR HOVEDUTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Hovedutvalget for helse- og omsorg treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ 

formannskap, herunder: 

- forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker 

- opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

- delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommuneloven §23 nr.4. 

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.) Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken 

tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

§ 5 SAKER HVOR UTVALGET HAR FORSLAGS-/UTTALERETT 
Hovedutvalget for helse- og omsorg har forslags-/uttalerett i følgende saker: 
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- om delegering av avgjørelsesmyndighet 

- rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,  

- øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

- opprettelse og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

- andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

- samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområder, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 
§ 6 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALGET ETTER SÆRLOV. 
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med 

forskrifter. 

Hovedutvalget skal fatte vedtak i saker etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

mm av 24. juni 2011 nr. 30 dersom: 

- det ikke foreligger klare retningslinjer for tildeling 

- saken er av prinsipiell betydning 

- en ønsker å fravike eksisterende retningslinjer 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget. 

4. Serveringsloven av 13.6.1997 nr. 55. 

Kommunens myndighet etter serveringsloven delegeres til hovedutvalget. 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27 

Hovedutvalget er kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdig drikk i kommunen, jfr. al. § 

1-9 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1. Kontrollutvalget har ansvar 

for utøvelse av kontroll med kommunale salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikke 

gruppe 1, 2 og 3. Videre skal det gjennomføres kontroll med skjenkebevilling gitt av 

departementet etter al. § 5- 3, første ledd. 

I medhold av alkoholloven jf. Kommuneloven § 23 nr. 4 delegerer 

kommunestyret følgende myndighet til hovedutvalget: Treffe vedtak om 

skifte av styrer og stedfortreder jf. Alkoholloven § 1 – 7 c annet ledd. 

 

Det vises videre til: 

Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune vedtatt i 

kommunestyret 16.06.16. 

 

- Delegasjon til rådmannen 
 
Generelt/begrepsavklaring: 
 
§ 1 DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN § OG SÆRLOVER 
 
1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med 

tilhørende forskrifter 

Kapittel 3. 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Rådmannen kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om 
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samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.ledd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og 

forelegges hovedutvalget til orientering. 

Rådmannen delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2 

og §3-6 om: 

Andre helse- og omsorgstjenester herunder: 

 Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

 

 Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a. legevakt,  

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og  

c. medisinsk nødmeldetjeneste  

 

 Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  

 

 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  

 

 Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet,  

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og  

d. avlastningstiltak. 

 

 Omsorgslønn 

 

Kapittel 5. 

Særlige plikter og oppgaver. 

Kapittel 7. 

Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

Kapittel 8. 

Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning. 

Kapittel 9. 

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 

utviklingshemming. Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra 

rådmannen. 

Med hjemmel i § 9 – 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til rådmann ansvaret for å 

begjære oppnevning av hjelpeverge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan 

fremsette slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56. 

Kapittel 10. 

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 

Kapittel 11-2. 

Vederlag for helse og omsorgstjeneste 

Rådmannen bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med 

heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2 

Kapittel 12-4. 

Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon. 

 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 

Kap. 2. 

Kommunens ansvar 

Kap. 6. 
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Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv. 

Folkehelselovens § 9, 1. ledd. 

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres 

til rådmannen 

Folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd 

Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd, samt 

kap 3 miljøretta helsevern 

 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 

Kommunens ansvar etter loven delegeres til rådmannen 

 

4. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 med forskrifter 

- Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til rådmannen, jfr. 

lovens §6. 

 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27- 

Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres rådmannen: 

- kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.ledd. 

 

6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55. 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet som 

pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994. 

 

7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003 

Nordreisa kommunestyre delegerer til rådmannen å utføre de oppgaver innen strålevern for 

solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling 

(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og 

strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000 

Rådmannen gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege. 

 

 

 

10. DELEGASJON TIL ORDFØREREN 
1. 

Behandling av søknader 

Ordføreren avgjør søknader i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 25.000,- 

og belaster formannskapets eller ordfører/rådmanns budsjett. 

2. 

Generalforsamling/representantskap 

Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamling/ 

representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er 

fastsatt i lov eller forskrift. 

3. 

Søknader om permisjon/fritak etter Kommuneloven av 25. september 1992, nr. 107, § 

15, 2.ledd 

Søknader om permisjon gis ordfører fullmakt til å behandle. Ved klage går søknad til 

kommunestyret. Søknader om varig fritak behandles av kommunestyret. 

 

4. 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27 
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Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres ordfører: 

§§1-6, 3. ledd og 4-5: Tildeling av bevilling for en enkelt anledning 

§ 4-2, 3. ledd: Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning 

§ 4-4, 2. ledd: Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning 

§ 4.5 Ambulerende bevilling 

§ 1-7c, 2. ledd Skifte av styrer og stedfortreder 

 

 

11. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN. 
§ 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 23,nr. 4 
Etter kommunelovens § 23, nr.4 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i 

alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse. 

 

Særskilt nevnes: 

- Personal og organisasjonssaker 
- Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement 

- Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger  

- Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av 

budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 - 9 følges. 

- Rådmann, Service- og personalsjef og personalkonsulent, er arbeidsgivers 

forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger. 

Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med 

arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet. 

- Rådmann har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt 

Arbeidsmiljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljøløven § 7 – 1. Reglement for AMU vedtas av 

Administrasjonsutvalget. 

- Rådmann delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse i tråd 

med hovedtariffavtalens bestemmelser. 

- Delegasjoner i permisjonsreglementet 

 

- Økonomisaker – fond – tilskudd 
 

1. Finansreglement for kommunen: 

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres 

fullmakter til rådmann til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet. 

 

2. Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000. 

 

3. Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskott.: 

Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000. 

Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom. 

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 

rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse. 

 

 

- Økonomisaker – utlån – eiendommer - pantedokument 
1. Rådmannen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der 

kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis rådmannen 

fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp. 
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2. Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall. 

Eks: 

- tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav 

- kommunale krav 

- næringslån 

- andre lån 

3. Rådmannen gis fullmakt til på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller tomter 

som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien 

på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og 

at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes videre at heftelsens 

verdi ikke overstiger kr 400.000,-. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med kommunale 

heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke 

overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens 

heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda. 

Pkt. 4b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre søknader som prioritetsvikelser med 

kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom ligger innenfor 

gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens 

heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor 

pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav. 

Pkt. 5b: For startlån gis rådmannen fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som ligger 

innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for 

kommunens krav. 

6. Rådmannen delegeres myndighet til: 

- Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-. 

- Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år. 

- Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst 

- Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt  

7. Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt 

budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap. 

8. Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune. 

9. Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer. 

10. Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter. 

12. Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke 

over skjønn. 

13. Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal 

iht. avholdt skjønn. 

14. Tildeling av tomter. Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av 

formannskapet.  

15. Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens 

vegne i naboforhold. 

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 

rådmannens delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk/domsavgjørelse. 

 

 

- Økonomisaker – kjøp – avtaler 
1. Ved enkeltkjøp avgjør rådmannen kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement 

2. Som prosjektleder har rådmannen fullmakt til å : 

67



32 
 

A) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks m.v.a., samt 

B) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr. 

20.000,- eks. m.v.a. pr. tilfelle. Pkt. B kan delegeres til byggeleder. 

3. Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av rådmannen eller den rådmannen bemyndiger. 

4. Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis rådmannen, eller 

den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er 

godkjent. 

For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis 

Rådmannen, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge 

avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller 

økonomiske forpliktelser for kommunen. 

Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal 

forelegges formannskapet. 

5. Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som 

ligger innen de rammer kommunestyre/ formannskap har trukket opp. Rådmannen kan 

delegere denne myndighet til sektorleder. 

 
- Andre saker 
1) 

Fullmakt til å engasjere juridisk bistand. 

2) 

Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr. 

forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får 

rådmannen imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år siden 

vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31. 

3) 

Rådmannen er administrativ leder for kommunens kriseberedskap. Rådmannen innkaller 

kriseledelsen i hht. Plan for den kommunale kriseledelse. Rådmannen gis fullmakt til å 

iverksette de tiltak krisen krever. Rådmannen plikter å orientere formannskapet, så snart det 

er mulig, om så vel økonomiske, som andre konsekvenser av en krise og dens håndtering. 

4) 

Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av 14.04.2000 

nr. 31) til rådmann. 

5) 

Uttalelser, meddelelser m.v. 

Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under 

Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende. 

 

§ 2 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN I BUDSJETTSAKER 
Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr 

økonomireglementet  

 

§ 3. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN ETTER SÆRLOVER. 
1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10. 

Med hjemmel i § 79, 5. ledd får rådmannen myndighet til å begjære påtale i alle saker som 

gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der 

hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1). 

3. Lov om eierseksjoner av 25.5.97 nr. 31 

Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til rådmannen. 
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON - KS ADVOKATENE - Advokater MNA 
 

Tor Allstrin – områdedir. Solfrid Vaage Haukaas Andreas Dag Nilsen Kristine Vigander 
Elisabeth Aasheim Anne-Lise Hellebostad Øyvind Renslo Geir S. Winters 
Kristine Røed Brun Beatrice Dankertsen Hennyng Jostein Selle  
Gry Brandshaug Dale Hakon Huus-Hansen Johan Nyrerød Spiten - avd.dir. Sabrina Becher (adv. sek.) 
Mårten Brandsnes Faret Erna Larsen Cecilie R. Sæther Linda Hansen (adv .sek.) 
Øyvind Gjelstad Frode Lauareid (H) Siri Tofte Stig Dahlsveen (adv. sek.) 

 

KS ADVOKATENE 

Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00   

Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ksadvokatene@ks.no Org.nr.:  971 032 146   

 

 Vår referanse: 19/00488-3 

Advokat Eskild Freibu 

Grønnegata 30 

trom TROMSØ 

Ansvarlig advokat: Siri Tofte 

Deres referanse:    

  

Dato: 02.04.2019 

 

Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - 

Nordreisa kommune 

Det vises til tidligere korrespondanse, herunder brev av 20. mars 2019, vedlagt din epost av samme dato. 

Ut fra slik som saken står i dag, så fastholdes det at det ikke er grunnlag for kravet om erstatning, og at 

rådmannen har fullmakt til å håndtere erstatningskravet. 

Idet utvalgt for miljø- plan og utvikling skal behandle søknaden om rammetillatelse for permanent tiltak i 

møtet førstkommende torsdag, den 4. april, så synes det imidlertid naturlig - slik rådmannen ser det - at 

utvalget også blir orientert om erstatningskravet i det samme møtet.   

En tilbakemelding fra kommunens side vil ut fra dette derfor først kunne foreligge etter at utvalget har 

hatt sitt møte, og ikke være mulig å gi innenfor den frist som er satt i din epost.  At utvalget blir orientert 

om erstatningskravet oppfattes imidlertid å være i tråd med det som er gjort gjeldende fra Henriksen 

Gjestestue AS - senest i brevet av 20. mars 2019, og det legges derfor til grunn at søksmål ikke vil bli 

inngitt før utvalgsmøtet. 

Først etter møtet vil det også bli gitt en nærmere redegjørelse for hvordan kommunen ser på spørsmålet 

om faktisk og rettslig årsakssammenheng.   

Under enhver omstendighet så bestrides det imidlertid at det er grunnlag for et erstatningskrav på kroner 

1 500 000,- og at erstatningens størrelse utgjør hele differansen mellom omsetningstallene knyttet til 

overnatting for 2017 og 2018, med et mindre fratrekk for reduserte utgifter knyttet til strøm og vask etc.   

I 2017 var det ekstraordinær stor anleggsvirksomhet i Sørkjosen i forbindelse med bygging av tunnel 

gjennom Sørkjosfjellet.  Arbeidet ble utført av Skanska og ble avsluttet ved årsskiftet 2018.  At Henriksen 

Gjestestue AS ville hatt de samme inntektene i 2018 som i 2017 dersom de hadde hatt kommunal 

godkjenning til å bruke brakkeriggen til utleie kan derfor ikke legges til grunn.  Det vises til at inntekter fra 

utleie til Skanska utgjør hele kroner 2 012 730,- av totale kroner 3 580 430,- for året 2017.   

Hvordan man er kommet frem til størrelsen på omsetningstallene for 2017 og 2018, som legges til grunn 

for beregningen, fremgår for øvrig heller ikke.   

 

Med vennlig hilsen 
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Siri Tofte 
advokat 

Telefon: 95 08 08 66 
E-post: Siri.Tofte@ks.no 
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Fra: Siri Tofte (siri.tofte@ks.no)
Sendt: 11.04.2019 11.51.50
Til: Eskild Freibu
Kopi: Dag Funderud

Emne: 19-00488-6 Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - Nordrei
1168865_1_0
Vedlegg: 19-00488-6 Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - Nordrei
1168865_1_0.pdf
Advokat Freibu.
 
Vedlagt mitt brev av i dag.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Siri Tofte
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: siri.tofte@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON - KS ADVOKATENE - Advokater MNA 

Tor Allstrin - områdedir. Anne-Lise Hellebostad Jostein Selle Sabrina Becher      (adv. sek.) 
Elisabeth Aasheim Beatrice Dankertsen Hennyng Johan Nyrerød Spiten - avd.dir. Kjersti Benum        (adv. sek.) 
Kristine Røed Brun Hakon Huus-Hansen Cecilie R. Sæther Stina Berg Nielsen (adv. sek.) 
Gry Brandshaug Dale Erna Larsen Siri Tofte Stig Dahlsveen       (adv. sek.) 
Mårten Brandsnes Faret Frode Lauareid (H) Hege Torvbråten Linda Hansen         (adv. sek.) 
Øyvind Gjelstad Andreas Dag Nilsen Kristine Vigander  
Solfrid Vaage Haukaas Øyvind Renslo Geir S. Winters H = møterett for Høyesterett 

 

 

KS ADVOKATENE 

Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00   

Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ksadvokatene@ks.no Org.nr.:  971 032 146   

 

 Vår referanse: 19/00488-6 

Advokatfirma Freibu AS - Tromsø 

Att.: Eskild Freibu 

Grønnegata 30, Tromsø sentrum 

 

Ansvarlig advokat: Siri Tofte 

Deres referanse:    

  

Dato: 11.04.2019 

 

Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - 

Nordreisa kommune 

Det vises til mitt brev av 2. d.m. hvor det ble forespeilet at utvalget for miljø- plan og utvikling ville blir 

orientert om erstatningskravet i møtet 4. d.m., og at kommunen først deretter ville gi en tilbakemelding 

på ditt siste brev av 20. mars 2019. 

Grunnet en misforståelse ble utvalget dessverre ikke orientert om saken i møtet.  Dette beklages.  Det 

gjøres imidlertid oppmerksom på at utvalget fikk søksmålsvarselet av 21. desember 2018 som referatsak i 

møte 16. januar 2019.    

For øvrig gjøres oppmerksom på at kommunen på nytt har gjort en henvendelse til KLP.  Dette med 

bakgrunn i anførslene fra Henriksen Gjestestue om at det er kommunens administrative veiledning, som 

utgjør den eventuelle erstatningsbetingende handlingen. Kommunen vil avvente en avklaring fra KLP på 

om KLP vil følge opp saken selv, før kommunen vil foreta seg ytterligere i saken.    

  

Med vennlig hilsen 

  
Siri Tofte 
advokat 

Telefon: 95 08 08 66 
E-post: Siri.Tofte@ks.no 
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Fra: Siri Tofte (siri.tofte@ks.no)
Sendt: 20.03.2019 17.08.23
Til: Dag Funderud
Kopi: 

Emne: Fwd: SV: Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - Nordrereisa kommune
Vedlegg: Brev av 20.03.2019 til Nordreisa kommune.pdf;Bilag 1 til brev av 20.03.2019.pdf;Bilag 2 til brev av
20.03.2019.pdf
T.o.

Har ikke fått sett på denne enda.

Mvh

Siri Tofte
KS Advokatene

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Eskild Freibu <eskild@freibu.no>
Dato: 20.03.2019 16:38 (GMT+01:00)
Til: Siri Tofte <siri.tofte@ks.no>
Ko: Johnny Henriksen <jk-henri@online.no>, 'Anne-Kirstin Korsfur' <anne.korsfur@gmail.com>
Emne: SV: Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - Nordrereisa kommune

Advokat Siri Tofte, KS Advokatene:
 
Hei igjen!
 
Vedlagt følger vårt svarbrev med to bilag, hvor tapet er dokumentert.
 
Det bes om tilbakemelding om deres klient ønsker å drøfte en minnelig løsning, eller om saken må løses i
domstolene.
 
Stevning tas ut innen 14 dager dersom ikke dialog om minnelig løsning innen den tid er etablert.
 
Med hilsen

Eskild Freibu
Advokat MNA & Master of Management BI
__________________________________________
ADVOKATFIRMA FREIBU AS  •  TROMSØ  • 
•  Grønnegata 30, 9008 Tromsø • Tlf: +47 95 07 56 32  •  Mail: eskild@freibu.no • Web: www.freibu.no •
Denne e‐post med tilhørende dokumenter er kun for adressaten navngitt ovenfor. E‐posten og vedleggene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres du herved oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har du mottatt denne e‐post ved en
feiltakelse, anmoder vi om at du straks gir oss beskjed pr e‐post eller telefon og sletter denne e‐post samt makulerer alle utskrifter og kopier av den.
_____________________________________________________________________________________________
 

Fra: Siri Tofte <siri.tofte@ks.no> 
Sendt: onsdag 20. mars 2019 14.30
Til: Eskild Freibu <eskild@freibu.no>
Kopi: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no) <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>
Emne: Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak ‐ Henriksen Gjestestue AS ‐ Nordrereisa kommune
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Hei,
 
Vedlagt mitt brev av i dag med vedlegg. 
 
Beklager at svar kommer noe senere enn forespeilet.
 
Med vennlig hilsen
Siri Tofte
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: siri.tofte@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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Advokatfirma  

Freibu AS 
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING   Adresse:          Grønnegata 30, 
………………………………………………………………………………..                                               9008 Tromsø 
         

E-post:           eskild@freibu.no 
        Web:      www.freibu.no 
  
        Web:      www.freibu.no 

KS Advokatene       Eskild Freibu     +47 95 07 56 32 

Postboks 1378, Vika      Telefaks:      +47 77 61 04 01                     

0114 OSLO       Org.nr.:       994 381 261 
Driftskonto:       4520.15.50355                    
Klientkonto:      4520.15.70852 

                      

 

Vår ref.:                      Deres ref.:                         Ansvarlig advokat:                      Dato:                                                                             
ESKFRE                               19/00437-2                                       Eskild Freibu                                Tromsø den 20.03.2019 

 

 

AD. ERSTATNINGSKRAV ETTER OPPHEVET AVSLAGSVEDTAK 

 

 
1. Innledning 

 

Undertegnede representerer som kjent Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 

Sørkjosen. 

 
Det vises til brev av 21.12.2018 med erstatningskrav til Nordreisa kommune etter ugyldig 

avslagsvedtak på søknad om videre bruk av brakkerigg til utleieformål for Henriksen 

Gjestestue AS. 

 

Videre vises det til mail fra KLP Skadeforsikring av 23.01.2019 hvor ansvar ble avvist fordi 

saksforholdet falt utenfor Nordreisa kommunes forsikringsdekning. 
 

Endelig vises det til deres brev av 07.02.2019 hvor erstatningsansvar bestrides og Henriksen 

Gjestestue AS sin imøtegåelse av dette ved brev av 25.02.2019 her fra. 

 

Dette brevet inneholder en spesifisering av erstatningskravet beløpsmessige størrelse samt 

frist for ansvarserkjennelse for å avverge rettssak. 
 

 

2. Sakshistorikk 

 

Henriksens gjestestue søkte altså den 16.3.2018 om forlengelse av tillatelse til plassering av 
midlertidig brakkerigg på eiendommen gnr. 47, bnr. 47 i Sørkjosen.  

 

Brakkeriggen hadde inntil da vært benyttet til utleie til bedrifter innenfor bygg- og 

anleggsbransjen.  

 

Den tidligere tillatelsen til plassering av midlertidig brakkerigg gikk ut 05.02.2018. 
 

Som redegjort for i brev av 25.02.2019 her fra, var det Nordreisa kommune som rådga 

Henriksen Gjestestue AS til å søke om forlenget midlertidig brukstillatelse for brakkeriggen. 
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Henriksen Gjestestue AS så ingen grunn til å tvile på at veiledningen fra organet som hadde 

beslutningsmyndighet i saken var korrekt.  

 

Søknad om videreføring av midlertidig brukstillatelse ble deretter innsendt.  

 
Administrasjonen saksforberedte denne og avgav positiv saksinnstilling til besluttende 

politisk organ. 

 

Nordreisa Miljø-, Plan og Utviklingsutvalg behandlet så søknaden i møte den 08.06.2018, og 

avslo søknaden.  

 
Avslaget ble begrunnet slik: 

 

   «Avslaget begrunnes med at Miljø, - plan og utviklingsutvalget ikke ser                      
   behovet for en midlertidig brakkerigg i området i neste to års periode.» 
 
--- 
 

Henriksen gjestestue påklaget vedtaket den 17.6.2018. 

 

Nordreisa kommune igangsatte deretter klagesaksbehandling etter Forvaltningslovens 
regler.            

          

Nordreisa kommune v/ Nordreisa miljø, plan- og utviklingsutvalg, behandlet klagen den 

28.06.2018. Rådmannens innstilling gikk ut på å ta klagen til følge.    

       

Klagen ble imidlertid ikke tatt til følge. 
 

      *  *  * 

            

 

Begrunnelsen for at klagen ikke ble tatt til følge lød slik:  
 

«Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue fikk midlertidig tillatelse til brakkerigg 

05.02.2016 var det på bakgrunn av ekstraordinær anleggsvirksomhet i området.  
 
Disse behovene eksisterer ikke på nåværende tidspunkt.» 

                    
 

* * * 

 

 

Saken ble etter dette oversendt Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse i henhold til 

Forvaltningslovens klageregler. 
 

I klagevedtak av 26.09.2018 fattet Fylkesmannen i Troms med hjemmel i Plan- og 

Bygningsloven § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, følgende  

 

vedtak: 
 

«Fylkesmannen opphever Nordreisa kommunes vedtak av 8.6.2018, i sak 2016/121.  
 
Saken hjemvises til kommunen for fornyet behandling.» 

 

 
*  *  * 
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Fylkesmannen skrev i sin nærmere begrunnelse for opphevingen av vedtaket, at dette 

skjedd under henvisning til at begrunnelsen for vedtaket ikke tilfredsstilte formalkravene til 

begrunnelse i henhold til Forvaltningsloven § 25.  

 

Fylkesmannen skrev videre at Nordreisa kommunes mangelfulle begrunnelse gjorde det 
videre uklart for Fylkesmannen om kommunen har lagt til grunn riktig rettsanvendelse for 

vedtaket.  

 

Fylkesmannen gjorde videre gjeldende at saksbehandlingsfeilene og feilaktig bruk av Plan- 

og Bygningsloven var av en slik alvorlig karakter at Fylkesmannen ikke kunne reparere 
disse manglene.  

 

Derfor ble saken hjemsendt til Nordreisa kommune fornyet behandling. 

 

I Fylkesmannen klagevedtak fremgikk dessuten at Nordreisa kommune ble pålagt å yte 

korrekt veiledning om hvordan videre brukstillatelse for brakkeriggen må omsøkes: 

 
 «Vi ber kommunen hensynta det ovennevnte i sin fornyede behandling av søknaden, herunder å 
veilede søker om at tiltaket krever full søknad og bruk av ansvarlig foretak dersom det har stått i 
over to år.» 

 

--- 

    
Også her er det underforstått at Nordreisa kommune tidligere har feilinformert søker om at 
fortsatt midlertid brukstillatelse kunne gis. 

 

Dette i stedet for søknad permanent tillatelse som søker skulle vært anmodet om å fremsette 

 

Slik søknad er nå innlevert. 
 
At den fremsatte søknaden om videreføring av midlertidig brukstillatelse ikke kunne vært 

innvilget av Nordreisa kommune, materiellrettslig sett, fritar ikke Nordreisa kommune for 

erstatningsansvar i nærværende sak.  

 

Dette fordi det var Nordreisa kommune selv som initierte at det burde søkes om videre 

midlertidig brukstillatelse fremfor permanent brukstillatelse. 
 

Det hitsettes i denne forbindelse fra klagen av 17.06.2018 om hvilken veiledning søkeren 

mottok fra Nordreisa kommune forut for innleveringen av søknaden: 

 
«Vi bestemte oss å sende en søknad om midlertidig forlengelse, for da kunne vi drifte, mens vi bygget om, 
for å få varig tillatelse. Dette var fullt mulig ifølge saksbehandleren i Nordreisa kommune». 
 
--- 

 

 
Tilsvarende veiledning ble også sendt ut fra av Nordreisa kommune til Reisafjord Hotel AS, 

som i brev av 28.08.2017. Der oppsummerte Nordreisa kommune saken slik: 

 
 

«Svar angående midlertidig brakkerigg» 
 
«Det er gitt tillatelse til midlertidig brakkerigg ved Henriksen Gjestestue 05.02.2016. Midlertidige 
brakkerigg har en gjeldende tillatelse på to år etter at en tillatelse er gitt. Etter dette må det søkes på ny 
eller så må bygget fjernes. Det bemerkes at dette ikke er en dispensasjonssak da det er et midlertidig 
bygg som ikke skal stå permanent. (…)»  
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«Hvis bygget skal omgjøres til permanent bygg blir det behandlet som en vanlig byggesak. Det kan også 
søkes om en ny tillatelse på to år for brakkerigg når nåværende tillatelse er gått ut». 

 

--- 

 

Det fremgår her at Nordreisa kommune selv har vært i en ikke unnskyldelig rettsvillfarelse, 

som medførte at veiledningen til Henriksen Gjestestue AS ble feil, og at feil type søknad 
deretter ble innlevert til kommunen, som administrasjonen feilaktig innstilte positivt til. 

 

Rettsvillfarelsen må anses meget godt dokumentert i det heller ikke den videre 

saksbehandlingen av søknaden om midlertidig brukstillatelse bygde på korrekt 

regelforståelse. 

 
Det vises til at Fylkesmannen i saksfremlegget i klagesaken konstaterte at kommunens 

avslags vedtak var beheftet med saksbehandlingsfeil av så stor alvorlighetsgrad at hele 

vedtaket måtte anses som ugyldig. 

 

Fylkesmannen kunne heller ikke se at det var mulig selv å reparere avslagsvedtaket, siden 
det var så mange grunnleggende feil i saken både mht saksbehandling og rettsanvendelse. 

 

 

*  *  * 

 

 
3. Culpaansvar 

 

At Nordreisa kommune også gav Henriksen Gjestestue AS feil veiledning om korrekt 

søknadstype, fremstår derfor som sannsynliggjort og godt dokumentert.  

 

Dette ved sitat ovenfor fra kommunens brev samt redegjort nærmere for i brev av 
25.02.2019 her fra. 

 

Utgangspunktet for uaktsomhetsvurderingen i saken blir derfor at Nordreisa kommune 

skulle gitt Henriksen Gjestestue AS råd om å søke om permanent brukstillatelse, som ville 

blitt innvilget.  
 

Dette ifm. at Plan- og Bygningsloven er en «ja» lov, slik Fylkesmannen poengterte i sitt 
klagevedtak. 

 

Dette innebærer at tiltakshaver har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd 

med regelverket, jf. Plan- og Bygningsloven § 21-4.  

 

Slik søknad ville blitt innvilget dersom Nordreisa kommune hadde rådet Henriksen 
Gjestestue AS til å sende inn søknad om permanent brukstillatelse i stedefor å be dem søke 

om forlengelse av eksisterende midlertidige brukstillatelse. Dette eventuelt i kombinasjon 

med veiledning om andre tilleggskrav for å få en varig brukstillatelse innvilget. 

 

Tvert imot ble Henriksen Gjestestue AS tilrådet å fremme en søknad som verken faktisk ble 
innvilget og som Nordreisa Miljø-, Plan og Utviklingsutvalg uansett ikke hadde 

materiellrettslig adgang til å imøtekomme. 

 

På dette punktet ble culpanormen tilknyttet veiledningsansvaret i Forvaltningsloven § 11 

klart brutt. 
 
Dette medførte et påregnelig økonomisk tap på Henriksen Gjestestue AS sin hånd, som med 

dette kreves erstattet. 
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Dette da den veiledningen som beviselig ble gitt om aktuell type søknad for å kunne bruke 

brakkeriggen til videre utleie, ikke oppfylte aktsomhetskravet i Forvaltningsloven § 11. 

 

Den aktuelle rådgivningen skulle gitt Henriksen Gjestestue AS «adgang til å vareta sitt 

tarv i bestemte saker på best mulig måte.» jf. Fvl. § 11, noe den beklageligvis ikke gjorde. 

 
--- 

 
 

På denne bakgrunn er det ikke tvil om at det foreligger culpaansvar fra Nordreisa kommune 

sin side.  

 

Dette ansvaret er forårsaket av at Henriksen Gjestestue AS ble berøvet muligheten til å tilby 

brakkeriggen for utleie i de to påfølgende årene etter at midlertidig brukstillatelse utløp. 
 

 

Det økonomiske tapet dette påførte Henriksen Gjestestue AS redegjøres nærmere for straks 

nedenfor. 

 
 

*  *  * 

 

 

 

4. Oppstått økonomisk tap  
 

Som det fremgår av omsetningstallene til Henriksen Gjestestue AS, falt inntektene utover i 

2018 betraktelig pga at man ikke lenger hadde kommunal godkjenning til å bruke 

brakkeriggen til utleieformål: 

 

Omsetning 2017 

Mai  - Oktober  Kun overnatting                kr 2.529.000,- inkl. MVA 

Mai – Oktober  Total omsetning                 kr 3.351.000,- inkl. MVA 

 

Omsetning 2018. 

Mai – Oktober     Kun overnatting     kr 745.000,-   inkl. MVA 

Mai - Oktober     Total omsetning     kr 1.300 000,- inkl. MVA 

 

*  *  * 

 

 
Slik regnskapstallene for Henriksen Gjestestue AS fremstår i 2017 sammenholdt med 2018, 

så har man her lidt et brutto omsetningstap på ca kr 1.784.000,- inkl. MVA. 

 

Regnskapstallene ligger vedlagt: 

 

Bilag 1: Utdrag regnskap 
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Regnskapstallene og derav tapte leieinntekter november 2018 og frem til en ny tillatelse blir 

utstedt, foreligger naturlig nok ikke per i dag. 

 

Det er imidlertid det netto tapet som kan kreves erstattet, og Henriksen Gjestestue AS sin 

regnskapsfører har kommet frem til at manglende adgang til utleie av brakkeriggen i den 
aktuelle perioden, utgjør kr 270.000,- i besparelse mht. driftskostnader som ellers ville vært 

pådratt. 

 

 

Bilag 2: Beregning av besparte driftskostnader ved at brakkeriggen ikke kunne benyttes til   
              utleie i tapsperioden 

 

 

Slik min klient vurderer saken per nå, gjøres det gjeldende et erstatningskrav på ca.                  

kr 1,5 mill. inkl. MVA + saksomkostninger og rettsgebyr. 

 
Det antas at MVA skal trekkes ut av dette beløpet som erstatningskrav, og jeg kommer 

nærmere tilbake til dette da det er ulike MVA satser på ulike deler av inntektene som ligger i 

regnskapet, og noe er fritatt for MVA.  

 

Kommer tilbake til korrigert beløp. Avklaring av om ansvar erkjennes, imøteses likevel så 
snart som mulig. 

 

Ellers vises det til at Fylkesmannens vurdering av avslagsvedtaket og begrunnelsen for 

opphevelsen av dette, fastslår i klare ordelag at det har funnet sted en uholdbar 
saksbehandling og hvor helt irrelevante forhold har vært angitt som begrunnelse for å avslå 

søknaden.  

 
Videre har veiledningen til Henriksen Gjestestue AS om hvilken type søknad som skulle vært 

innsendt også vært feil, som medførte at kommunen ikke hadde materiellrettslig adgang til å 

innvilge denne søknaden, selv om administrasjonen innstilte på dette.  

 

Denne feilaktige veiledningen er helt avgjørende for at det her medfører at det foreligger et 

klart påregnelig økonomisk tap hos Henriksen Gjestestue AS, som Nordreisa kommune er 
forpliktet til å dekke. 

 

Alle grunnvilkårene for erstatningsansvar er oppfylt. 

 

Det er uklart for oss hvilke brudd i den faktiske og rettslige årsakssammenhengen som 
Nordreisa kommune mener foreligger i nærværende sak. Dette bes redegjort nærmere for. 

 

 

*  *  * 

 

 
 

5. Erstatningsinnbetaling 

 

Ved erstatningsinnbetaling bes klientkonto nr. 4520.15.70852 benyttet. 
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6. Mandatavklaring, fullmaktsforhold 
 
I forrige brev ble det etterlyst hvilket fullmaktsforhold KS Advokatene har til å avslå et slikt 
forlikstilbud som er blitt fremsatt i saken.  
 
I deres svar av i dag vises det til kommunens delegasjonsreglement kap.11 § 1 om at rådmannen er 
bemyndiget til på egenhånd å engasjere juridisk bistand og til å ta beslutninger «som ikke er av 

prinsipiell interesse». 
 
Henriksen Gjestestue AS kan vanskelig se at det ikke er av «prinsipiell interesse» for de politikerne som 
har fattet avslagsvedtaket, ved selvsyn å se at slik uholdbar saksbehandling og beslutnings-
begrunnelse fører til erstatningskrav på ca. kr 1,5 mill. 
 
Erstatningskravet som er fremsatt er en direkte følge av et politisk fattet vedtak gjort i strid med 
rådmannens innstilling. Det vil dessuten være riktigst at de som har fattet avslagsvedtak også er de 
som skal vurdere konsekvensene av vedtaket, her et omfattende erstatningsansvar. 
 
Påstanden om at KS Advokatene AS via rådmannens fullmakter ikke er bemyndiget til å avslå et slikt 
erstatningskrav, som bare de folkevalgte kan bevilge midler til, fastholdes derfor. 
 
Bare det å beslutte at kommunen ikke en gang skal gå i en dialog med Henriksen Gjestestue AS om en 
minnelig løsning på saken, har «prinsipielle interesse».  
 
Dette mht. hvordan kommunes velger å behandle en lokal bedrift som er blitt hardt rammet av at 
kommunen har gitt villende veiledning og fått opphevet sitt avslagsvedtak som var retten mot 
virksomheten. 
 
Det fremstår som at administrasjonen forsøker å unndra denne saken fra de folkevalgtes behandling, 

noe som ikke tjener saken eller tilliten til kommunens evne og vilje til å rette opp i åpenbare 
saksbehandlingsfeil som er begått. 
 
Det fremstår som om kommunens «fristillelsen» fra normale saksbehandlings- og budsjettregler 
fortsetter. 
 
En klar indikasjon på at å avvise et prosessvarslet erstatningskrav på kr 1,5 mill. ligger langt utenfor 
rådmannens fullmakter, fremgår av fullmakts reglementets øvrige bestemmelser i kap. 11:  
 
      «Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000,- « 
 
     «Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000,- « 
 
--- 
 
Når KS Advokatene ved brev av 07.02.2019 avslår å dekke det omsetningstapet som det uhjemlede 
politisk fattede vedtaket har påført Henriksen Gjestestue AS, innebærer dette stillingtaken til beløp 
som det i utgangspunktet kun tilligger kommunestyret å bevilge iht. Kommuneloven § 6. 
 
Slik mine klienter ser det, er det derfor fortsatt uklart om de har å gjøre med et gyldig fattet 
avslagsvedtak iht. Kommuneloven § 6. 
 
Det gjøres oppmerksom på at advokatkostnader pådratt som følge av ugyldig fattet 

avslagsvedtak/beslutning, i seg selv kan være erstatningsbetingende. 
 
 

*  *  * 
 
 

7. Minnelig løsning 
 
Det etterlyses igjen vilje til å drøfte frem en minnelig løsning på saken, noe mine klienter begge parter 
bør se seg tjent med. 
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Advokatfirma Freibu AS 

 

 
Eskild Freibu 

Advokat MNA & 

Master of Management BI 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen  

 

Vedlegg: Bilag 1 og 2                                                             
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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  
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/3925-1 Stian Larsen 243 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
25924/19 77 78 80 00   02.04.2019 
 
 
KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2019 
 
Fylkesrådet i Troms har i fylkesrådssak 85/19 vedtatt å bevilge inntil 2,2 mill. kroner til 
kommunale næringsfond over kap. 550, post 64, fordelt flatt med 100 000 kr pr kommune, 
men unntak av kommunene i omstillingsprogrammet. Bevilgningen blir overført til deres 
konto i løpet av 10 virkedager. Vennligst kontroller at kontonummer er korrekt.  
 
Kommune Beløp Kontonummer 
Balsfjord kommune  100 000 4710.04.00126  
Bardu kommune  100 000 4770.07.00131  
Berg kommune  100 000 4808.07.00469  
Harstad kommune  100 000 1503.88.00008  
Ibestad kommune  100 000 4790.07.90011  
Karlsøy kommune  100 000 4708.04.00035  
Kvæfjord kommune  100 000 4760.16.28313  
Kåfjord kommune  100 000 4785.07.00024  
Lavangen kommune  100 000 1503.38.87008  
Lenvik kommune  100 000 4776.05.02614  
Lyngen kommune  100 000 4785.07.00059  
Målselv kommune  100 000 4715.02.00373  
Nordreisa kommune  100 000 4740.05.03954  
Salangen kommune  100 000 7878.06.50752  
Skjervøy kommune  100 000 4740.05.04578  
Skånland kommune  100 000 4760.02.02134  
Storfjord kommune  100 000 4785.07.00016  
Sørreisa kommune  100 000 4705.02.00147  
Torsken kommune  100 000 4808.07.00191  
Tranøy kommune  100 000 4811.09.00433  
Tromsø kommune 100 000 4750.05.08236  
SUM 2 200 000  
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KMD retningslinjer og forskrifter  
I kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidler, åpnes det for at fylkeskommunen kan delegere 
forvaltningsoppgaver til kommuner og regionråd. I Troms er dette gjort i form av at kommunene 
får tildelt årlige næringsfond, som forvaltes på fylkeskommunens vegne. Selv om forvaltningen 
delegeres, er fylkeskommunen allikevel ansvarlig overfor KMD for at midlene forvaltes i tråd 
med retningslinjer og forskrifter fra departementet. I tillegg har fylkeskommunen, v/ 
næringsetaten, ansvaret for å kvalitetssikre den årlige rapporteringen fra kommunene før 
rapporten blir videresendt. 
 
Ny målstruktur  
KMD har endret målene for programkategori 13.50. Kommunale næringsfond bevilges fra 
programkategori 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vi ber kommunene setter 
seg inn i nye retningslinjer, nye KMD kategorier og oppdatert forskrift.  
 
Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene  
1. Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet, 

ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.  
2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske 

virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, Stortingets 
budsjettvedtak, oppdragsbrevet fra KMD og gjeldende lover/regelverk, herunder blant annet 
forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser. Retningslinjer 
og forskrift er vedlagt.  

3. Kunngjøring: Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på 
regionalforvaltning.no (RF), forvalterens nettside og på en slik måte at målgruppen nås. 
Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, alle 
opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell søknadsfrist. 
Navnet på støtteordningen skal være «Kommunalt næringsfond».  

4. Søknader: Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke 
søknadsmodulen regionalforvaltning.no.  

5. Administrasjonskostnader: Alle forvaltere kan bruke inntil 5 % av midlene de forvalter selv, 
til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dersom kommunen velger å 
benytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og midlene må 
forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra næringsfondet. Bruk 
«Administrasjon» og kommunens navn som prosjektnavn. (Se vedlagte retningslinjer kapittel 
2.1 for definisjon av administrasjonskostnader).  

6. Renter: Kommunalt næringsfond skal plasseres på en rentebærende konto, renter fra fondet 
skal tilfalle ordningen.  

7. Kontroll: Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter 
forutsetningene.  

 
Rapportering  
8. Kommunen skal rapportere via regionalforvaltning.no på bruken av kommunale næringsfond 

innen 1.2.2020. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen, vil ikke nye midler bli 
tildelt i 2021.  
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Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering  
9. Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller bruk av midlene kan tilskuddet 

påfølgende år reduseres eller bortfalle.  
 
Generell informasjon:  
Navn på budsjettområde  
På regionalforvaltning.no skal navnet på budsjettområdet være «Kommunalt næringsfond 2018». 
 
Publisering av støtteordning i RF  
Navn på støtteordning: For å gjøre det lettere for søkere å finne frem til riktig støtteordning på 
regionalforvaltning.no skal navnet på støtteordningen være «Kommunalt Næringsfond». Dette er 
den mest brukte betegnelsen av øvrige kommuner i landet. Det er ikke nødvendig å inkludere 
kommunenavnet i støtteordningen, da dette kommer opp automatisk.  
 
Søknadsfrist: Det anbefales at man har en støtteordning uten søknadsfrister i 
regionalforvaltning.no, og at man har en tekst der man skriver «løpende saksbehandling». Man 
kan allikevel behandle saker ved gitte tidsintervall i kommunen, så lenge man skriver dette i 
publiseringsteksten. Dette anbefales fordi støtteordningen forsvinner fra systemet ved utløp av 
fristen, og man vil ikke klare å finne den igjen med mindre ny søknadsfrist settes. 
 
Forvaltning av kommunale næringsfond  
Vedlagte retningslinjer gir en god forklaring på hvilke generelle krav som må følges ved 
forvaltning av kommunale næringsfond. I tillegg er forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler vedlagt, da den regulerer forholdet mellom kommunen og støttemottakerne. I disse 
dokumentene finnes blant annet krav til publisering av støtteordning, krav til hva som må være 
med i et tilskuddsbrev, hva man kan støtte, hva man ikke kan støtte, informasjon om 
statsstøtteregelverket og prosesskrav ved tildeling av bagatellstøtte.  
 
Bagatellmessig støtte  
Kommunene har anledning til å gi tilskudd til bl.a. bedrifter, men da under forutsetning av at det 
gis i samsvar med EØS avtalen (jfr. retningslinjene kap. 2.2). Å gi offentlige tilskudd til bedrifter 
er normalt sett ikke lov, men bagatellstøtteregelverket gjør det mulig å gjøre unntak fra dette – 
under visse forutsetninger. Det følger noen prosesskrav og begrensninger tilknyttet det å gi 
bagatellstøtte, disse er detaljert beskrevet i retningslinjene kapittel 7.5.  
 
Hva kan ikke støttes?  
Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt 
næringsfond (listen er ikke uttømmende, ser retningslinjer og forskrift for ytterligere 
informasjon): 
 

 Lønn til personell fast ansatt i kommunen (administrasjonsmidlene til 
virkemiddelordningen er unntaket fra dette – 5 %).  

 Politikkforberedende aktiviteter internt i kommunen eller i regi av kommunen, herunder 
kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egen initierte 
plan- og strategiprosesser.  

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

 Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller 
andre.  

 Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i 
eller eneeier av.  

 
Med vennlig hilsen 
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Anne Hjortdahl 
ass. etatsjef Stian Larsen  Rådgiver
   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

86



 

 

  

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

Side 1 

Bokmål 

Innledning  

 

Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlige 

oppdragsbrevet til fylkeskommunene regulerer forvaltningen og bruken av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets  

 

- kapittel 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene  

o post 62 Bedriftsrettede lån- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes 

under kap. 550 post 64,  

o post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550 

post 62,  

- kapittel 553 Omstillingsdyktige regioner  

o post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til 

kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65,  

o post 63 Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553 post 60 

og 65,  

o post 65 Omstillingsprogrammer under akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan 

nyttes under kap. 553 post 60 og 63. 

 

Statsbudsjettet og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene setter de overordnede 

politiske føringer og rammer for bruken av virkemidlene.  

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler regulerer forholdet mellom forvalter 

og søker. Forskriften fastsetter hovedsakelig søkers rettigheter og plikter.  

Retningslinjene retter seg mot forvalterne og fastsetter bestemmelser for forvaltningen og 

bruken av midlene.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler øremerket ramme til fylkeskommunene 

gjennom årlig oppdragsbrev. Fylkeskommunen skal påse at forvaltningen organiseres på en 

effektiv, forsvarlig og hensiktsmessig måte.  

 

Fylkeskommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for at 

midlene forvaltes og brukes i tråd med de overnevnte regelverkene og under enhver tid 

gjeldende lover og regler. 

 

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

1.1.2017. 
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Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler  

Side 4 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTS- OG REGIONALPOLITIS(445744) 

Bokmål 

1.1 Formål 

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene skal bidra til å realisere nasjonale 

og fylkeskommunale mål for regional utvikling tilpasset regionale forutsetninger.  

1.2 Geografisk virkeområde 

Kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene skal 

brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte1.  

Kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn skal brukes i 

områder med særlige distriktsutfordringer. Det er fylkeskommunenes ansvar å 

vurdere hvilke områder som har særlige distriktsutfordringer i sitt fylke jf. 

distriktsindeksen. Disse områdene kan være utenfor virkeområdet for 

distriktsrettet investeringsstøtte.  

 

Kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til 

kompetanse kan brukes i hele landet.  

Kap. 553, post 63 Grenseregionale Interreg-program skal brukes i 

programområdene gitt for det enkelte program.  

Kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet 

kan brukes i hele landet.  

 

1.3 Regionalt samarbeid og partnerskap 

Fylkeskommunene tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om 

prioriteringen av virkemidlene. Fylkeskommunene skal legge til rette for 

prosesser som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål, 

utfordringer og strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser 

og legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat. Det skal sikres 

god forankring av fylkeskommunenes prioriteringer i regionale partnerskap hvor 

kommuner, næringsliv, virkemiddelaktører, private organisasjoner, FoU- og 

utdanningsinstitusjoner, Sametinget og samiske næringsorganisasjoner samt 

eventuelt andre aktører der dette er formålstjenlig, er representert. Roller og 

mandat innenfor de enkelte samarbeidsforumene må avklares, inkludert 

forståelsen av partnerskapsbegrepet i de konkrete situasjonene. 

Fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge må avklare en passende 

                                                 
1 Jf. Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte 

(FOR-2014-06-17-807.  
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ansvarsfordeling og samordning i de tilfeller flere kan støtte samme tiltak i tråd 

med gjeldende regelverk.  

1.4 Fylkeskommunene  

Fylkeskommunen har fullmakt til å: 

a) Bestemme i hvilket år tilsagnet skal gis.  

b) Avgjøre hvor lenge tilsagnet skal gjelde. 

c) Behandle søknader om forlengelse.  

d) Bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i tråd med de målene som er satt 

for bevilgningene.  

 

Fylkeskommunene kan gjøre følgende med midlene: 

1. Forvalte midlene selv ved å utarbeide tilskuddsordninger.2 Unntaksvis kan 

fylkeskommunen tildele enkelttilskudd ved særskilt å navngi mottakeren i 

budsjettvedtak fattet av fylkestinget. 

2. Delegere forvaltningen til kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, Siva, 

Forskningsrådet, andre offentlige forvaltere og unntaksvis til ikke offentlig 

heleide aktører3.  

3. Finansiere utviklingsprosjekter/programmer i regi av fylkeskommunen. 

4. Medfinansiere nasjonale programmer og satsinger dersom dette er i tråd 

med gjeldende nasjonale føringer. 

 

Renteinntekter skal ikke brukes til andre formål.  

 

1.5 Konsekvenser ved feil bruk av midlene 

Dersom departementet oppdager feil forvaltning eller bruk av midlene vil 

fylkeskommunen dette gjelder bli varslet i eget brev. Fylkeskommunen har 

mulighet til å komme med sin vurdering av saken før departementet konkluderer.  

Alle fylkeskommunene vil bli varslet ved feil bruk av midlene i andre 

fylkeskommuner, slik at de kan korrigere tilsvarende bruk av midler. Gjentatt 

feilbruk kan medføre krav om tilbakebetaling ved en reduksjon av bevilgningen 

på tilsvarende beløp det påfølgende budsjettår.  

 

Dersom fylkeskommunene oppdager gal forvaltning eller feil bruk av midlene hos 

andre forvaltere gjelder punkt. 3.2 nr. 6 i retningslinjene eller bestemmelser 

fastsatt i kontrakten som regulerer delegasjonen.  

 

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

2.1 Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver 

Alle4 forvaltere kan bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter selv, til å 

dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. For Technical 

Assistance i gjennomføringen av Interreg VA over kap. 553, post 63 kan inntil 10 

prosent av administrasjons- og gjennomføringskostnadene dekkes (jf. reglene i det 

enkelte program). I tillegg kan midlene dekke kostnader ved eventuell evaluering 

av forvaltningen og tilskuddsordningene.  

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnadene skal være tilknyttet de ansatte hos 

tilskuddsforvalteren som utfører følgende oppgaver:  

a) fordeling av midler til innsatsområder, herunder tildeling og oppfølging av 

rammer til Innovasjon Norge, kommuner og regioner  

b) forvaltning av tilskuddsordninger, herunder kunngjøring, registrering av 

faste data, søknadsbehandling, registrering av gitte tilsagn, utbetalinger, 

registrering i regnskapet, behandling av dokumentasjon, veiledning, 

prosjektoppfølging, rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling  

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnader er følgende: 

 

Personalkostnader:  lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og lignende 

Overhead:   indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT,     

kontorutgifter og tilhørende administrative tjenester. 

Reisekostnader:  midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos 

aktører fra næringslivet, herunder tapt arbeidsfortjeneste, 

møtegodtgjørelse og reiseutgifter i forbindelse med 

deltakelse i partnerskapsarbeid ved forvaltningen av 

midlene, innenfor statens reiseregulativ5 

2.1.1 Innovasjon Norge 

Fylkeskommunene skal dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader for 

oppdrag de gir Innovasjon Norge og som blir finansiert over kap. 550 og kap 553, 

dersom disse ikke er dekket av departementet.  

2.1.2 Ungt entreprenørskap 

For Ungt Entreprenørskap i hvert fylke kan fylkeskommunen dekke samtlige 

kostnader tilknyttet drift og aktiviteter i programperioden.  

 

                                                 
4 Dette gjelder ikke for de nasjonale virkemiddelaktørene, Innovasjon Norge, Siva og Norges 

Forskningsråd.  
5 Godtgjørelsen kan også dekke utgifter hos aktører fra næringslivet innenfor rammene statens 

reiseregulativ fastsetter, se: Statens reiseregulativ 
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2.2 Hva midlene kan brukes til  

Fylkeskommunene og kommunene kan tildele tilskudd til prosjekt/tiltak med 

hjemmel i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Tilskuddet skal 

ha utløsende effekt.  

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak: 

a) prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som 

kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer 

attraktive å bo i og flytte til  

 

Tilskudd under a) og b) over kan også tildeles til virksomheter, så framt tilskuddet 

er innenfor gruppeunntakene i lov om offentlig støtte og tjenestene ikke blir 

tilbudt av Innovasjon Norge.  

 

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som: 

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lenger varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart  

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektets/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat  

 

Tilskudd til nasjonale program for nærings- og samfunnsutvikling, som for 

eksempel NCE, ARENA, Næringshageprogrammet, VRI og 

Inkubatorprogrammet kan tildeles på de samme vilkårene som de notifiserte 

ordningene, og gå utover tidsbegrensingen på fem år.  

 

Fylkeskommunene skal ikke gi støtte til investerings- og utviklingsprosjekt i 

enkeltbedrifter eller til etablerere, men har et strategisk ansvar for bruk av midlene 

til dette formål. Fylkeskommunene skal bruke Innovasjon Norge som operatør.  

Kommunene kan med de kommunale og regionale næringsfondene gi tilskudd til 

bedrifter, næringshager og inkubatorer. Samtlige tilskudd/støtte må tildeles i 

samsvar med EØS-avtalen. Se kapittel 7.  

 

Innovasjon Norge forvalter følgende bedriftsrettede tilskudd: 

1. distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til 

enkeltbedrifter og til etablerere 

2. risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån 

3. garantier for investeringslån og driftskreditter 

 

Ytterligere tildelingskriterier er beskrevet i tilknyting til den enkelte post i  

oppdragsbrevet om tilskudd til fylkeskommunene under programkategori 13.50 

Distrikts og regionalpolitikk. 
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2.3 Avgrensning av virkemiddelbruken 

Fylkeskommunen eller andre forvaltere skal ikke bruke midlene til eller tildele 

midler til følgende: 

1. drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 

2. kausjon eller annen økonomisk garanti 

3. direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital 

4. renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter 

5. drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale 

lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre 

6. å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og 

regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond 

7. politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av 

forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye 

tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser 

 

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

 

3. DELEGERING AV FORVALTNINGEN 

3.1 Delegering av forvaltningsoppgaver 

Fylkeskommunen er ansvarlig ovenfor Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for de midlene som er delegert til andre forvaltere 

og at forvaltningen skjer i henhold til forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler og disse retningslinjene. 

Fylkeskommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til: 

1.  kommunene, regionråd og Innovasjon Norge  

2.  andre offentlig heleide forvaltere6  

3.  unntaksvis til ikke offentlig heleide forvaltere. 7 Det skal gis skriftlig 

beskjed til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om slik 

delegasjon.8 Delegasjonen skal skje i samsvar med reglene om 

offentlig anskaffelser.  

 

Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver jf. punkt 2.1. 

 

3.2 Stadfestelse av delegasjon 

Delegasjon skal fastsettes i oppdragsbrev eller kontrakt som: 

 

                                                 
6 Ved delegasjon til offentlig heleide virksomheter skal fylkeskommunen og/eller kommunen å 

vurdere om tilskuddsforvaltningen kan delegeres direkte etter regelen om utvidet egenregi eller om 

delegasjonen er å anse som en anskaffelse. 
7 Eksempelvis aksjeselskap, stiftelser, privat virksomhet, selvstendige rettssubjekt som staten eier 

delvis, mv. 
8 Når det ikke er aktuelle offentlige instanser å overlate forvaltningsansvaret til kan 

fylkeskommunene og kommunene unntaksvis delegere hele eller deler av forvaltningen til ikke 

offentlig heleide forvaltere., jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.2.2.4. 
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1. fastsetter hvilke forvaltningsoppgaver som er delegert. Det er viktig at det 

fremgår tydelig hvem som har bevilgningsmyndighet, ansvar for 

kunngjøring, saksbehandling, oppfølging og kontroll  

2. fastsetter hvilken del av midlene som skal dekke kostnader tilknyttet 

tilskuddsforvaltningen og hvilken del av midlene som det skal lages 

tilskuddsordning for  

3. gir vilkår om at midlene skal forvaltes i samsvar med disse retningslinjene, 

forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende 

lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven 

og regelverk for offentlig anskaffelser 

4. informerer om at Riksrevisjonen, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, fylkeskommunen eller kommunen kan føre 

kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte forutsetninger  

5. vilkår om at tilskuddsforvaltningen ikke kan videredelegeres til andre9 

6. fastsetter reaksjoner for feil forvaltning og/eller bruk av midlene 

 

Retningslinjene og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler skal 

legges ved oppdragsbrevet eller kontrakten.  

 

Relevante lenker:  

- Veileder til reglene om offentlig anskaffelser  

- Forskrift om offentlig anskaffelser  

- Håndhevelse av offentlig anskaffelser (NOU 2010:2) 

 

4. ETABLERING AV TILSKUDDSORDNINGER 

Tilskuddsforvalterens oppgave er å ivareta formålet med tilskuddsordningen og 

følge opp at de konkrete mål som er fastsatt oppnås. 

Den som har forvaltningsansvaret for midler gitt over post 60 og 61 skal som 

hovedregel etablere tilskuddsordninger med hjemmel i forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler. Et regelverk for tilskuddsordning skal inneholde 

følgende hovedelementer: 

 

1. mål for ordningen 

2. kriterier for måloppnåelse 

3. tildelingskriterier, herunder beregningsregler 

4. oppfølging og kontroll  

5. evaluering 

 

Punkt 1-3 skal uformes i samsvar med retningslinjene 2.2 og 2.3 og forskriftens § 

6-9.  

 
Relevante lenker: 

Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten 

                                                 
9 Dette punktet gjelder ikke for kommunene.  
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Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten”, veileder 

utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring 

Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen 

4.1 Kunngjøring  

Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på 

regionalforvaltning.no,10 forvalterens nettside og på en slik måte at hele 

målgruppen nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, 

tildelingskriterier, alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i 

søknaden og eventuell søknadsfrist. 

4.2 Søknadsbehandling 

Forvaltningslovens11 alminnelige regler om saksbehandling gjelder alle faser av 

saksbehandlingsprosessen. 

4.2.1 Veiledningsplikt 

Tilskuddsforvalterne har alminnelig veiledningsplikt ovenfor alle som ønsker å 

søke om tilskudd.12  

4.2.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

Forvalteren skal forbrede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal gis 

foreløpig svar dersom en søknad ikke kan besvares i løpet av en måned etter at 

den er mottatt.13  

4.2.3 Habilitet 

I behandlingen av enkeltsøknader skal beslutningstakere og saksbehandlere 

vurdere sin habilitet.14  

4.2.4 Vedtak om avslag 

Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde 

følgende:15  

1. en begrunnelse for vedtaket med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget 

vedtaket bygger på 

2. informasjon om søkerens rettigheter: 

a) rett til innsyn i sakens dokumenter 

b) klageadgang, hvor klagen skal sendes og klagefrist 

                                                 
10 Dette gjelder ikke for tilskuddsordninger som forvaltes av de nasjonale virkemiddelaktørene.  
11 Jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven).  
12 Jf. forvaltningsloven kap. III § 11 og forvaltningsforskriften av 15.12.2006 kap. 2. 
13 Jf. forvaltningsloven § 11 a.  
14 Jf. forvaltningsloven kap. II, etiske retningslinjer i staten og bestemmelser for økonomistyring i 

staten punkt 6.3.3 tredje ledd. 
15 Jf. forvaltningsloven kap. V, gir utfyllende informasjon om krav til vedtakets innhold.  
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4.2.5 Vedtak om tildeling  

Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev. 

Tilskuddsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker, eller den instans som er 

legitimert til å formidle opplysninger om tilsagn videre.  

Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal inneholde: 

1. formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke  

2. tilskuddsbeløp og utbetalingsplan 

3. eventuelt andre vilkår for bruken av midlene  

4. frist for at mottakeren aksepterer vilkårene 

5. krav til rapportering 

6. informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til 

bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler § 14  

 

Det er mulig å stille krav om tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker 

tilskuddet i samsvar med angitte forutsetninger 

 

Tilskuddsbrev skal undertegnes av en person med budsjettdisponeringsmyndighet 

eller bemyndiget medarbeider for den aktuelle tilskuddsbevilgningen.16  

 

Alle anmodninger om utbetalinger skal være attestert før utbetaling kan skje. Den 

som attesterer skal kontrollere at utbetalingsforslaget er i samsvar med vedtaket 

om tilskuddet17 og at tilskuddsmottaker har sendt inn dokumentasjon som fastsatt 

i tilskuddsbrevet. 

 

For tilskuddsordninger der det inngås kontrakt med den enkelte 

tilskuddsmottaker, kan hele eller deler av innholdet i et tilskuddsbrev omtalt 

ovenfor, i stedet tas inn i kontrakten.  

4.2.6 Registrering av tilsagn 

Tilsagn om tilskudd skal registreres elektronisk slik at tilskuddsforvalteren til 

enhver tid har oversikt over alle inngåtte forpliktelser. 

4.2.7 Utbetaling 

Utbetalingen skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis.18 Minst 25 prosent av 

tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og 

tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i 

regionalforvaltning.no og /eller rapport.  

 

Relevant lenke: 

   Forvaltningsloven 

Reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten 

                                                 
16 Jf. bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.3 andre avsnitt. 
17 Tilskuddsbrevet. 
18 Jf. bestemmelser for økonomistyring i staten punkt 6.3.5. 
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Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

4.2.8 Innsyn 

Tilskuddsforvalteren skal praktisere partsinnsyn19 og stor grad av åpenhet. 

Reglene om innsynsrett gjelder for alle saksbehandlingens faser, også i 

oppfølging. 

 

Relevant lenke: 

Rettleier til offentlighetlova (2010) 

4.2.9 Klage 

Tilskuddsforvalteren skal etablere rutiner for klagebehandling. Det skal gis klar og 

oppdatert informasjon om klageadgang- og behandling til søkeren. Dette omfatter 

hvordan klagen skal leveres, hvilke opplysninger klager må gi og 

kontaktinformasjon til riktig klageorgan som klagen skal sendes til. 

Klager skal også få informasjon om forventet behandlingstid holdes informert om 

den videre behandlingen av klagen. Forvalteren må svare klager uten unødig 

opphold og redegjøre for avgjørelsen. Avgjørelsen må være skriftlig. 

 

4.3 Oppfølging, kontroll og evaluering 

4.3.1 Oppfølging og kontroll 

Den som har budsjettdisponeringsfullmakt er ansvarlig for oppfølging og kontroll 

som skal sikre at tilskuddet er brukt i henhold til tilskuddsbrevet.  

Dette innebærer følgende: 

1. påse at avtalte rapporter faktisk kommer inn  

2. å gi tilbakemelding og treffe eventuelle tiltak dersom rapporteringen eller 

eventuell kontrollen avdekker forhold som ikke er tilfredsstillende  

3. å dokumentere gjennomførte kontrolltiltak på en etterprøvbar måte 
 

Oppfølging og eventuell kontroll må tilpasses den enkelte tilskuddsordning og ha 

et rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene ved kontrollen.  

Departementet kan eventuelt fastsette ytterligere krav til oppfølgings- og 

kontrollaktiviteter i det årlige oppdragsbrevet t til fylkeskommunene. 

 

Relevant lenke: 

 

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

4.3.2 Evaluering av tilskuddsordningene 

Departementet, fylkeskommunene og kommunene skal med visse mellomrom 

evaluere tilskuddsordningene de forvalter og/eller andre forvalter på vegne av det 

offentlige.  

 

                                                 
19 Jf. forvaltningsloven kap. IV §§ 18 og 19, offentlighetsloven. 
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Relevant lenke: 

 

- Veileder; Evaluering av statlige tilskuddsordninger 

5. INNOVASJON NORGE 

5.1.1 Risikolån 

Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, kan gis på vilkår. 

For risikolån kan det avtales rett til konvertering til aksjekapital. Renten på nye 

risikolån skal settes høyere enn renten på nye lavrisikolån med tilsvarende 

rentebindingsperiode. Tilsvarende gjelder renteregulering av allerede opprettede 

risikolån. Nye pantelån kan sikres med prioritet etter langsiktige pantelån fra 

andre kredittinstitusjoner. Rentemarginen på risikolånene skal dekke 

administrasjonskostnadene for forvaltningen. Det eventuelle gjenværende 

nettobeløpet skal tilbakeføres til fylkeskommunene. Det eventuelle negative 

nettobeløpet skal dekkes av tilsagnet fra fylkeskommunene eller ved overføring 

fra fylkeskommunene.  

5.1.2 Garantier 

Garantiordningen skal sikre finansiering av prosjekt med høy risiko, med 

realistisk mål for å kunne oppnå lønnsomhet. Garanti stilles som simpel 

tapsgaranti der Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner deler 

risikoen.  

5.1.3 Tapsfond 

Innovasjon Norge skal opprette og forvalte et felles tapsfond for distriktsrettede 

risikolån og garantier for alle årganger innenfor tilskuddsordningen.  

Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet med midler fra 

fylkeskommunene. Tapsfondet skal reflektere den reelle risikoen for 

utlånsporteføljen til tilskuddsmottakeren og de samlede tapene som kan oppstå, 

ved at det blir satt av midler til forventede fremtidige tap. Midler som blir avsatt 

til tapsfond skal normalt svare til vurdert risiko i hver enkelt låne- og 

garantiordning. Innovasjon Norge skal årlig vurdere størrelsen på tapsfondet mot 

vurdert risiko i låne- og garantiporteføljen. Dersom det er et negativt avvik på 5 % 

skal fylkeskommunen og departementet varsles. Dersom det er et negativt avvik 

på over 10 % fra porteføljerisikoen skal tapsfondet etterfylles. Dette skal skje etter 

en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene har av risikolån og 

garantiporteføljen per 1. januar skal legges til grunn, uavhengig av hvor tapet har 

oppstått.  
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6. KRAV TIL INTERNKONTROLL20 

Alle forvaltere skal etablere internkontroll. For å sikre korrekt saksbehandling ved 

tildeling og utbetaling av tilskudd, skal alle tilskuddsforvaltere etablere systemer, 

rutiner og tiltak som blant annet har som formål å forebygge, avdekke og 

korrigere feil og mangler. Tilskuddsforvalterens ledelse bør tilpasse 

internkontrollen til lokale forhold, virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. Internkontrollen skal dokumenteres. Dokumentasjonskrav bør ikke 

føre til unødig byråkratisering. 

 

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

at: 

a) beløpsmessige rammer ikke overskrides 

b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål 

og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og 

korrigeres i nødvendig utstrekning 

c) ressursbruken er effektiv 

d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 

e) at midlene forvaltes på en forsvarlig måte 

f) økonomistyringen er organisert forsvarlig og utføres i samsvar med 

gjeldende lover og regler  

g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes 

 

Tiltakene skal bidra til å sikre korrekt: 

a) registrering av faste data 

b) søknadsbehandling 

c) registrering av gitte tilsagn om tilskudd 

d) utbetaling av tilskudd til rett mottaker til rett tid 

e) registrering i regnskapet. 

f) behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker 

 

For å kunne utøve den nødvendige internkontrollen skal det rettes fokus mot 

følgende: 

a) ledelsens og tilsattes kompetanse og holdninger til resultatoppfølgning og 

kontroll 

b) identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virkemidlenes mål 

ikke nås, og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere 

sannsynligheten for manglende måloppnåelse. 

c) sikring av kvaliteten av den interne styringen, herunder forsvarlig 

arbeidsdeling og effektivitet i arbeidsprosessene. 

d) informasjonsrutiner som sikrer at relevant informasjon av betydning for 

måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte. 

e) rutiner for behandling og lagring av vesentlig informasjon som sikrer 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

 

Relevant veiledning/lenke: 

                                                 
20 Jf. bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.8.1 og punkt 2.4. 
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- Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten 

- Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten 

- Regionalforvaltning 

 

7. TILSKUDD OG REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE  

7.1 Generelt  

Alle tilskuddsforvaltere er ansvarlige for at tilskudd tildeles i samsvar med reglene 

om offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61 (1). Dersom tilskuddet ikke tildeles i 

tråd med reglene, er det en risiko for at tilskuddet utgjør ulovlig støtte og at 

mottakeren må tilbakebetale tilskuddet. Tilskuddsforvalteren må derfor: 

- foreta en konkret vurdering av om reglene om offentlig støtte får anvendelse på 

tilskuddet før det fattes vedtak om tildeling, og ev.  

- vurdere hvordan tilskuddet kan tildeles i tråd med støttereglene. 

 

Relevante lenker: 

   Generell innføring i reglene om offentlig støtte  

   Veileder: EØS-avtalens regler om offentlig støtte  

   Lov om offentlig støtte 

 

7.2 Hva er offentlig støtte?  

Det er seks kumulative vilkår som må være oppfylt for at reglene om offentlig 

støtte i EØS-avtalen artikkel 61 (1) får anvendelse. 

1. Tilskuddet må innebære en økonomisk fordel for mottakeren21 

2. Tilskuddet må være gitt av det offentlige, offentlige midler eller 

beslutningen om tildelingen må kunne tilregnes det offentlige 22 

3. Tilskuddet må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte 

varer eller tjenester (selektivitet) 

4. Mottaker må være et foretak som driver økonomisk aktivitet.  

5. Tilskuddet må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 

6. Tilskuddet må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

 

Ved tildeling av tilskudd under forskrift/retningslinjene for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler er vilkårene 1-3 og 5 alltid oppfylt. 

Tilskuddsforvalteren må vurdere om vilkårene 4 og 6 er oppfylt.  

 

                                                 
21 Tilskudd er offentlig støtte og omfatter en hver økonomisk fordel og/eller fritak for økonomisk 

byrde, som begunstiger bestemte foretak eller bransjer. Også ytelser på vanlige kommersielle 

vilkår kan omfattes, f.eks. lån til markedsrente, dersom mottakeren har en så svak økonomisk 

stilling at han ikke ville oppnådd en slik ytelse i det vanlige markedet. 
22 Enhver støtte som tildeles i henhold til retningslinjene er å anse som ”offentlige midler”. 

Uavhengig av om støtten tildeles av kommuner, fylkeskommuner, de nasjonale 

virkemiddelaktørene eller via ikke-offentlig heleide virksomheter. Det avgjørende er om støtten fra 

de offentlige midler er mottatt som resultat av en adferd som kan tilskrives det offentlige, jf. sak C-

305/89, Italia mot Kommisjonen, 

101

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Maal_og_resultatstyring_i_staten.pdf
https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-generell-innforing-i-re.html?id=430130
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eos-avtalens-regler-om-offentlig-stotte/id642299/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117/%C2%A72#§2


Side 16  

Vilkår 4: Er tilskuddsmottakeren et foretak? 

Et foretak er en enhet som driver økonomisk aktivitet. Dette innebærer at foretaket 

leverer varer eller tjenester på markedet, i konkurranse med andre markedsaktører.  

Dette gjelder uavhengig av hvordan foretaket er organisert, hvem som eier 

foretaket eller hvordan foretaket er finansiert23. Det er heller ikke avgjørende om 

foretaket har profitt som formål. Dette betyr blant annet at ideelle aktører og andre 

som driver etter selvkostprinsippet kan være å anse som et foretak.  

 

For eksempel: En butikk er et foretak, fordi den selger varer til kunder mot 

vederlag, i konkurranse med andre butikker. Butikken vil være et foretak, 

uavhengig av om butikken er drevet av kommunen selv i eget rettssubjekt, utskilt i 

et kommunalt foretak eller drevet av en privat aktør. Selv om butikken ikke har 

som formål å tjene penger eller å gå med overskudd er butikken fortsatt et foretak.  

 

Dersom støttegiver, etter en vurdering, har kommet frem til at støttemottager ikke 

driver økonomisk aktivitet, kan tilskuddet tildeles uten at reglene om offentlig 

støtte får anvendelse.  

 

Vilkår 6: Er tilskuddet egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene?  

I løpet av de siste årene har det kommet en rekke avgjørelser der EU-

kommisjonen har kommet frem til at samhandelsvilkåret ikke er oppfylt. Dette 

gjelder for eksempel der hvor mottakeren: 

- kun leverer varer eller tjenester til et begrenset lokalt område i en 

medlemsstat  

- det er usannsynlig at mottakerens virksomhet vil tiltrekke seg kunder fra 

andre medlemsstater 

- tiltaket har ingen - eller marginale forventede effekter på investeringer på 

tvers av landegrensene innenfor sektoren, eller på muligheten for bedrifter 

til å etablere seg i EUs indre marked 

 

Dersom støttegiver, etter en vurdering, har kommet frem til at tilskuddet ikke er 

egnet til å påvirke samhandelen, kan tilskuddet tildeles uten at reglene om 

offentlig støtte får anvendelse. 

  

7.3 Registreringssplikt 

Norske myndigheter innførte, i samsvar med EØS-rettslige forpliktelser, 1.7.2016 

Register for offentlig støtte i Brønnøysundregistrene. Støttegiver er pålagt å føre 

opplysninger om offentlig støtte i dette registeret jf. lov om offentlig støtte. 

Nærings- og fiskeridepartementet har også gitt en forskrift om registrering av 

offentlig støtte, som nærmere detaljerer registreringspliktens omfang, innhold og 

på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer. Støtte som ikke føres inn i 

registeret, vil ikke være forenlig med reglene for offentlig støtte.  

                                                 
23 Se Communication from the Commission; Commission Notice of the Notion of State aid as 

referred to in Article 107(1) TFUE, s. 5, flg.  
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Opprettelsen av det nasjonale registeret innebærer ikke at den årlige 

rapporteringsforpliktelsen forsvinner, ettersom opplysningene støttegiverne er 

pålagt å melde inn til registeret ikke er like omfattende som de som sendes inn til 

ESA i forbindelse med den årlige rapporteringen. 

 

Lenke: 

Brønnøysundregistrene: registeret for offentlig støtte 

Lov om offentlig støtte 

Forskrift om registrering av offentlig støtte 

 

7.4 Om offentlig støtte 

Dersom tilskuddet er offentlig støtte er tilskuddsforvalteren ansvarlig for at 

tilskuddet gis i samsvar med en av unntaksbestemmelsene i EØS-avtalen.   

 

 

I det følgende blir det redegjort for de mest relevante unntaksbestemmelsene. 

 

7.5 Bagatellstøtte (de minimis) 

Tilskudd kan tildeles som bagatellstøtte.  Et foretak24 kan kun motta bagatellstøtte 

på inntil 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.25  

 

Lenke: 

Bagatellstøtte  

 

7.5.1 Fremgangsmåte ved tildeling av bagatellstøtte 

Nedenfor følger forslag til fremgangsmåte ved tildeling av bagatellstøtte.  

Forslaget er utformet med sikte på å sikre at alle vilkårene i forordningen om 

bagatellstøtte blir oppfylt. 

 

1. Opprett en egen mappe el. hvor all korrespondanse med søkeren lagres. 

 

                                                 
24 Hva er ett foretak? 

Ettersom støttetaket på 200 000 euro gjelder per foretak, er definisjonen av hva som er ett foretak 

av avgjørende betydning for om støttetaket er overholdt. Definisjonen finnes i Forordningen 

artikkel 2 nr.2. 

Forordningen bestemmer at dersom to eller flere foretak kan regnes som tilknyttet hverandre, så 

må de når støttegiver skal vurdere om støttetaket er overskredet anses som ett og samme foretak (a 

single undertaking). For mer om denne vurderingen, se Forordningen artikkel 2 nr. 2. 
25 Den relevante treårsperioden er ”flytende”. Det innebærer at for hver tildeling av bagatellmessig 

støtte må det tas hensyn til støtte tildelt i de to foregående kalenderårene samt inneværende år.  
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2. Send e-post eller brev til søkeren for å få nødvendig informasjon. Forordningen 

stiller visse krav til tilbakemeldingen. Derfor har NFD laget et forslag til hvordan 

anmodningen om informasjon kan utformes.  

Lenke:  

Forslaget til brev om anmodning om informasjon 

 

3. Støttegiver foretar en vurdering på bakgrunn av innhentet og øvrig tilgjengelig 

informasjon om de materielle vilkårene for å gi bagatellstøtte er oppfylt: 

 Er en innenfor virkeområdet til forordningen, jfr. artikkel 1? 

 Er støttebeløpet under 200 000 euro til foretaket for en periode på tre 

regnskapsår (100 000 euro for veitransport), jfr. artikkel 3 nr. 2?  

 Er det mulig å angi presist hva som er tilskuddets/støttens verdi 

(”transparent støtte”), jfr. artikkel 4? 

 

4. Dersom støttegiver kommer frem til at de materielle vilkårene er oppfylt og en 

ønsker å gi støtte, må støttegiver sende et skriftlig tildelingsbrev til støttemottaker. 

Forordningen stiller visse krav til tildelingsbrevet, derfor har NFD laget et forslag 

til hvordan tildelingsbrevet kan utformes.  

 

Lenke: 

Forslaget til tildelingsbrev offentlig støtte 

 

5. Støttegiver bør ha en samlet oversikt over all støtte de gir med grunnlag i 

forordningen om bagatellmessig støtte. Nye tildelinger bør føres inn i oversikten 

fortløpende. Dette vil gjøre det mulig å etterkomme eventuelle krav fra ESA om 

informasjon om støttetildelinger. 

  

Tilskuddsforvalteren skal lagre denne informasjonen i ti år og ved anmodning 

kunne gi den nødvendige informasjonen til ESA innen 20 arbeidsdager. 

Tilskudd som gis som bagatellstøtte skal ikke meldes til ESA.  

 

7.5.2 Kumulasjon 

Det er ikke adgang til å tildele bagatellstøtte på en slik måte at man går utover de 

maksimale støttesatsene som følger av andre EØS-rettslige grunnlag for å tildele 

støtte, som for eksempel Kommisjonsforordning nr. 651/2014 (det alminnelige 

gruppeunntaket) eller godkjennelsesvedtak fra ESA (ved notifisert støtte).  

 

For eksempel:  

Det alminnelige gruppeunntaket tillater at et foretak kan motta 50% av 

investeringskostnadene i en maskin. Foretaket mottar tilskudd tilsvarende 50% av 

kostnadene til investeringen under gruppeunntaket. Foretaket kan ikke motta 

ytterligere støtte som bagatellstøtte til investeringen. 
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Dersom den maksimale støtteintensiteten ikke er utnyttet, kan det tildeles støtte 

inntil taket i gruppeunntaket eller ESAs vedtak er oppnådd.  

 

For eksempel:  

Det alminnelige gruppeunntaket tillater at et foretak kan motta 50% av 

investeringskostnadene i en maskin. Foretaket mottar tilskudd tilsvarende 30% av 

kostnadene til investeringen under gruppeunntaket. Foretaket kan motta tilskudd 

tilsvarende inntil 20% av kostnadene som bagatellstøtte til investeringen i 

maskinen.  

 

Støtte som er gitt under godkjente ordninger eller andre gruppeunntak skal ikke 

tas med i beregningen av om taket i reglene om bagatellmessig støtte er nådd.  

 

For eksempel: 

Foretaket mottar støtte under gruppeunntaket til en investering i en maskin. 

Foretaket kan motta bagatellstøtte til andre investeringer eller aktiviteter som 

bagatellstøtte.  

 

7.5.3 Beregning av beløpsgrense 

Dersom støtten gis på en annen måte enn ved kontanttilskudd skal støttens verdi 

omregnes til verdien i brutto kontanttilskudd. Dersom støtten utbetales i flere 

rater, skal støtten diskonteres26 til sin verdi på det tidspunktet støtten blir gitt. Det 

er ESAs referanserente som skal benyttes ved diskontering.  

 

Lenke til: 

- ESAs referanserente 

7.5.4 Lån som bagatellmessig støtte  

Lån kan gis som bagatellmessig støtte dersom tilskuddsekvivalenten er beregnet 

med grunnlag i gjeldende markedsrente på det tidspunktet støtten tildeles. Avviket 

fra markedsrenten utgjør støtteelementet. 

 

7.6 Det alminnelige gruppeunntaket 

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER) er en forskrift som fastsetter detaljerte 

regler for når visse typer offentlig støtte anses forenlig med EØS-avtalen.  

GEBR omfatter forskjellige typer støtte, herunder:  

1. Regional investeringsstøtte 

2. Investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) 

3. Støtte til SMB-ers tilgang til finansiering 

4. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI) 

                                                 
26 Å diskontere menes her å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn 

betalingstidspunktet, for å beregne nåverdien av støtten/tilskuddet.  
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5. Opplæringsstøtte 

6. Støtte til beskyttelse av miljøet 

7. Støtteordninger for å reparere og utbedre skader forårsaket av 

naturkatastrofer 

8. Regional transportstøtte 

9. Støtte til bredbåndsinfrastruktur 

10. Støtte til kulturformål 

11. Støtte til idrettsinfrastruktur 

12. Støtte til lokal infrastruktur 

13. Støtte til sysselsetting av dårlig stilte arbeidstakere og arbeidstakere med 

funksjonshemning 

7.6.1 Meldeplikt ved bruk av gruppeunntak 

Støttegiver er ansvarlig for at støtte som er tildelt under gruppeunntaket, meldes til 

ESA innen 20 dager etter at støttetiltaket har trådt i kraft. 

ESA har utformet et skjema for meldingen. Skjemaet skal fylles ut når en ny 

støtteordning eller et enkelttilskudd skal meldes inn. Støttegiver må i tillegg sikre 

at alle vilkårene for å benytte gruppeunntaket er oppfylt, ettersom ESA ikke fører 

noen forhåndskontroll med dette. Det vil si at man kan risikere at ESA ved en 

etterhåndskontroll kommer til at vilkårene ikke var oppfylt. Da vil støtten bli 

ansett som ulovlig, og må kreves tilbake fra støttemottager.  

I tillegg til skjemaet ber derfor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om at det 

vedlegges et følgenotat, fortrinnsvis utformet på engelsk. Følgenotatet skal gi 

informasjon om støttetiltaket som viser at tiltaket oppfyller kravene i 

gruppeunntaket. 

Ferdigstilt notat og skjema sendes til ESA via NFD: postmottak@nfd.dep.no . 

NFD anbefaler imidlertid at et utkast først sendes til NFD for kvalitetssikring via 

postmottak@nfd.dep.no 

Relevante lenker: 

- Om gruppeunntak, inkl skjema for forenklet melding av gruppeunntatt 

støtte  

- Gruppeunntaket på engelsk 
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7.7 Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning  

Tjenester av allmenn økonomisk27 (SGEI)28 betydning omfatter visse økonomiske 

tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke 

vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike 

tjenester, kan myndighetene pålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk 

kompensasjon. 

I noen tilfeller vil slik kompensasjon ikke regnes for å gi leverandør av tjenesten 

en økonomisk fordel. Det vil si at kjøp av tjenester i disse tilfellene ikke anses 

som støtte, og dermed faller kjøpet utenfor EØS-avtalen artikkel 61 (1) sitt 

virkeområde. Fire kriterium må være oppfylt for at kompensasjonen for tjenesten 

ikke skal regnes som en økonomisk fordel 29 

1. foretaket må være pålagt å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning, og disse forpliktelsene må være klart definerte 

2. kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd 

på en objektiv og gjennomsiktig måte 

3. kompensasjonen må ikke overstige de nødvendige utgiftene til 

oppfyllelsen av forpliktelsen 

4. kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig 

anbudsprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene som et 

typisk veldrevet foretak vil ha 

 

Dersom kriteriene over ikke er oppfylte, kan det ytes offentlig støtte til noen typer 

tjenester av allmenn økonomisk betydning i tråd med Kommisjonsvedtaket om 

tjenester av allmenn økonomisk betydning av 20. desember 2011.30 Følgende 

vilkår må være oppfylt:  

1. virksomheten må være gitt oppdraget og forpliktelsene må være tydelig 

definert 

2. beregningen av kompensasjonen må være fastsatt på forhånd på en 

objektiv og åpen måte 

3. kompensasjonen kan ikke overstige kostnadene ved utførelsen av tjenesten 

4. kompensasjonen faller innenfor én av følgende kategorier 

a. kompensasjonen overstiger ikke 15 mill euro årlig, og tjenesten 

gjelder ikke transport eller transportinfrastruktur. 

b. kompensasjon til sykehus som gir "medical care" 

                                                 
27 Definisjonen av tjenester av allmenn økonomisk betydning er ikke legaldefinert. I 

utgangspunktet er det opptil det offentlige selv å definere hva en slik tjeneste er. ESA og EFTA-

domstolen vil kun gripe inn dersom forvalteren foretar en åpenbar feiltolkning eller misbruker 

begrepet.  
28 Services of General Economic Interest. 
29 Jf Altmark-dommen, C-280/00 av 23. juli 2000 
30 Commission Decision of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty 

on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation 

granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic 

interest (notified under document C(2011) 9380) 
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c. kompensasjon til sosiale tjenester innenfor helse og langvarig 

omsorg, barnevern, tilgang til og re-integrasjon i arbeidsmarkedet, 

sosial boligbygging, omsorg og sosial inkludering av sårbare 

grupper 

d. kompensasjon til luft- eller maritimforbindelser til øyer, der 

gjennomsnittlig passasjertrafikk ikke overstiger 300.000 

passasjerer 

e. kompensasjon til lufthavner og havner der gjennomsnittlig 

passasjertrafikk ikke overstiger 200.000 passasjerer for lufthavner 

og 300.000 passasjerer for havner. 

Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning skal ikke meldes til ESA.  

Relevante lenker: 

- Kommisjonsvedtaket om støtte til tjenester av allmenn økonomisk 

betydning 

- Tjenester av allmennøkonomisk betydning  
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Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1 . Formål

Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts - og regionalpolitiske

virkemidl ene over de kapitlene i statsbudsjettet som er nevnt i andre og tredje ledd.

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsli v og lokalsamfunn i distriktene

a)
post 62 Bedriftsrettede lån - og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550
post 64

b) post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn kan nyttes under kap. 550 post 62.

Virkemidlene over kap. 553 Omstillingsdyktige regioner

a)
post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan
nyttes under kap. 553 post 63 og 65

b) post 63 Grenseregionale Interreg - program, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 65

c) post 65 Omstillingsprogrammer under akutte endringer arbeidsmarkedet, kan nyttes
under kap. 553 post 60 og 63.
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Den regionale - og distri ktspolitiske innsatsen er målrettet mot å gjøre omstilling for bedrifter

lettere på kort sikt og å bygge evne til omstilling i bedrifter, næringsmiljøer og lokalsamfunn

på lang sikt.

Midlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak , denne forskriften

med retningslinjer og oppdragsbrevet fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Forskriften regulerer forholdet mellom tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker og får

anvendelse for alle tilskuddsforvaltere som forvalter midler over k apitlene nevnt i andre og

tredje ledd.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

§ 2. Geografisk virkeområde

Virkemidlene over kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne - og tilskuddsordninger i distriktene

skal brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte.

Virkemidlene over kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn skal brukes

i områder med særlige distriktsutfordringer. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere

hvilke områder som har sær lige distriktsutfordringer i sitt fylke.

Virkemidlene over kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og

tilgang til kompetanse kan brukes i hele landet.

Virkemidlene over kap. 553, post 63 Grenseregionale Interreg - program skal bruk es i

programområdene gitt for det enkelte program.

Virkemidlene over kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i

arbeidsmarkedet kan brukes i hele landet.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

§ 3. Definisjoner

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften:

1. Kunngjøring:1 En offentliggjøring av hovedelementene i en tilskuddsordning.
2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

3.
Tilskudd: Er offentlig2 og omfatter enhver fordel som har de samme økonomiske
virkningene som rene pengeoverføringer.

4. Tilskuddsbrev: Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes
med et tilskuddsbrev.3

5. Tilskuddsforvalter: Den som forvalter tilskudd i henhold til denne forskriften.

6. Tilskuddsordning:4 Administrativt system der tilskudd kan tildeles et bestemt formål og
som inneholder følgende hovedelementer:

- Målet med ordningen
- Kriterier for måloppnåelse
- Tildelingskriterier, herunder støtteandel og beregningsregler
- Oppfølging og kontroll
- Evaluering.
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1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 201 3 nr. 11 04, punkt 6.3.2.

2 Jf. lov 27. november 1 992 nr. 1 09 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS - loven), kapittel 2 Statsstøtte.

3 Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 1 8. september 201 3 nr. 11 04, punkt 6.3.3.

4
Jf. bestemmelser 12. desember 2013 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 201 3 nr. 11 04, 6.2.1.1.

Kapittel II. Forvaltningsstruktur

§ 4. Forvaltere

Kommunal - og moderniseringsdepartementet gir øremerkede rammer til fylkeskommunene

gjennom årlige oppdragsbrev.

Fylkeskommunene kan videredelegere1 hele eller deler av forvaltningen til kommuner,

regionråd, de nasjonale virkemiddelaktørene og unntaksvis til andre rettssubjekter.2

Alle forvaltere skal kunngjøre tilskuddsordningene gjennom

http://www.r egionalforvaltning.no/ og på en slik måte at målgruppen nås.

De nasjonale virkemiddelaktørene er ikke pålagt å bruke departementets forvaltningsportal.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1 939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 201 3 nr. 11 04, punkt 6.2.2.4.

2 Jf. lov 1 0. februar 1 967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 1
siste setning.

§ 5. Forvaltning av bedriftsrettede virkemidle r

Innovasjon Norge1 forvalter følgende bedriftsrettede midler:

a)Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til
etablerere.

b)
Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, garantier for
investeringslån og driftskreditter.

Fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere skal ikke gi støtte til tiltakene over.

Kommuner og regionråd kan gjennom kommunale og regionale næringsfond gi tilskudd i

henhold til bokstav a.

1 Jf. lov 1 9. desember 2003 nr. 1 30 om Innovasjon Norge, kapittel 3 Selskapets virksomhet.

Kapittel III. Om tildeling av tilskudd

§ 6. Hvem kan søke

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke

dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

§ 7. Overordnede tildelingskriterier
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Det kan søkes om tilskudd til prosjekter/tiltak som oppfyller følgende kriterier:

a) Er i tråd med fylkeskommunens mål og strategier for distrikts - og regionalpolitikk.
b) Kan sannsynliggjøre di strikts - og regionalpolitisk virkning.
c) Har god kvalitet og hvor søker har god gjennomføringsevne.

d)Tilskuddet har utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å
opprettholde et tilbud.

Fylkeskommunen og andre forvaltere er ansvarlig for at det fastsettes ytterligere

tildelingskriterier i relevant omfang når det etableres konkrete tilskuddsordninger.

§ 8. Hvilke kostnader kan tilskuddet dekke

Tilskuddet kan dekke de deler av kostnadene som er direkte tilknyttet realisering en av

prosjektet/tiltaket.

Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har en lenger varighet. Unntak

er tilskudd under programmer eller ordninger i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene,

Kommunal - og moderniseringsdepartementet, Ungt Entreprenørskap og Merkur der støtte

kan gis i tråd med programmenes/tiltakenes varighet.

§ 9. Hvilke kostnader kan tilskuddet ikke dekke

Tilskuddet kan ikke dekke:

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

e)Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver
utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

f)
Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd,
eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.

g)
Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp
av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan -
og strategiprosesser.

Bokstav a, b og c gjelder ikke for tilskudd In novasjon Norge tildeler.

§ 10. Krav til søknaden

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no .

Dette gjelder ikke søknader til de nasjonale virkemiddelaktørene.

Søknaden skal inn eholde:

a)En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og
relevans for formålet med tilskuddsordningen.

b)
Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og
samarbeidspartnere.

c) Forventede resultater.
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d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.

f)
Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger
som er spesifisert i kunngjøringen.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og

eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

§ 11. Vedtak

Vedtak1 om tildeling av tilskudd eller avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2

første ledd bokstav b. Unntaket er enkeltvedtak truffet av Innovasjon Norge.2 Melding om

vedtak skal være skriftlig begrunnet og gis innen rimelig tid. Vedtak om tilskudd gis i et

tilskuddsbrev.3 Vedtak om avslag på søknaden gis i et avslagsbrev.

Avsla g på søknaden gis dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

a) Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene eller formålet faller utenfor ordningen.
b) Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning.

c)
Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre
søknader.

d) Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene.
0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven),
kapittel IV.

2 Forvaltningsloven gjelder ikke for selskapet, heller ikke når det treffer enkeltvedtak på
vegne av staten. Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.

3
Jf. definisj onen § 5 (4), bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i
staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.3.

§ 12. Aksept av vilkårene for tilskuddet

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet er akse ptert på de vilkår

tilskuddsbrevet angir.

Kapittel IV. Om oppfølging og kontroll av tilskuddet

§ 13. Vilkår for tilskuddet

Tilskuddsmottakeren er ansvarlig ovenfor tilskuddsforvalteren og Kommunal - og

moderniseringsdepartementet for at følgende vilkår for tilskuddet overholdes:1

a) Tilskuddsmottaker skal føre separat prosjektregnskap for bruken av midlene.

b)Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med budsjette t og
inneholde en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet.

Tilskuddsmottakeren skal gi tilskuddsforvalteren melding dersom det inntrer forhold som

innebærer endringer i forhold til de forutsetninger som fremgår av søknaden.

Tilsk uddsmottakeren kan bli gjort kjent med andre særskilte vilkår i forbindelse med

kunngjøringen av midlene eller i tilskuddsbrevet.
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1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 2013 nr. 1104, pu nkt 6.3.8.2.

§ 14. Oppfølging og kontroll

Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal - og moderniseringsdepartementet har

adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene.1

Tilskuddsmottaker og tilskuddsforvalter plikter å medvirke i kontrollen.

1

Jf. Stortingets vedtak 26. mai 2005 nr. 876 (Stortingets bevilgningsreglement) § 10 (2) og
lov 7. mai 2004 nr. 21 Riksrevisjonsloven § 12 (3) og bestemmelser 12. desember 2003 nr.
1939 om økonomistyring i staten, med endringer sen est 18. september 2013 nr. 1104
punkt 6.3.8.2.

§ 15. Utbetaling

Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis.

Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og

tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i regionalforvaltning.no

og/eller rapport.1

For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap som er

bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er

revisjonspliktig.

1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 2013 nr. 1104 punkt 6.3.5.

§ 16. Omgjøring og krav om tilbakebetaling

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:

a)Det fremkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke
før tilsagnet er innvilget.

b)Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for i nnvilgelsen ikke
lenger er til stede.

c) Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet.
d) Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker.
e) Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.
f) Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.

g)Prosjektet/tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i budsjettet tildelingen
bygger på.

h)Departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i
strid med EØS - avtalen.1

Ved tilbakebetaling etter disse reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av

ESA, gjeldene fra den dagen støtten ble mottatt til tidspunktet for tilbakebetalingen.

Den enkelte tilskuddsforvalter kan fastsette egne vilkår utover de overnevnte.

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

ved krav om tilbakebetaling.
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1 Jf. forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 5.

Kapittel V. Øvrige Bestemmelser

§ 17. Klageadgang

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

fullmakt til.

Vedtak truffet av kommunen kan påklages til kommunestyret eller den kommunestyret har

gitt fullmakt til.

Vedtak truffet av andre tilsku ddsforvaltere kan påklages til den som har delegert

tilskuddsforvaltningen til denne.1

Vedtak truffet av Innovasjon Norge i medhold av denne forskriften kan ikke påklages.2

1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslov en)
Kapittel VI. Om klage og omgjøring.

2 Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.

§ 18. Dispensasjon

Kommunal - og moderniseringsdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne

forskriften.1

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 19.
1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 40.

§ 19. Ikrafttredelse

Forskriften med tilhørende retningslinjer trer i kraft 1. januar 2014.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 20.
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Ymber Nett AS og Ymber Produksjon AS – Overføring av område- og 

anleggskonsesjoner i forbindelse med konserndannelse i Ymber AS 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overført følgende konsesjoner fra Ymber AS til 

Ymber Nett AS og Ymber Produksjon AS i forbindelse med konserndannelse: 

o Anleggskonsesjon for 66 kV kraftledning Storslett – Hamneidet – Skjervøy og Skjervøy 

transformatorstasjon – Nordreisa og Skjervøy kommuner – Konsesjonen er overført til Ymber Nett 

AS. 

o Anleggskonsesjon for transformatorstasjoner og kraftledninger – Skjervøy, Nordreisa, Kautokeino 

og Alta kommuner – Konsesjonen er overført til Ymber Nett AS. 

o Anleggskonsesjon for Kildal, Sikkajokk, Čábardašjohka og Bergsfjord kraftverk – Nordreisa, Loppa 

og Kautokeino kommuner – Konsesjonen er overført til Ymber Produksjon AS. 

o Områdekonsesjon for Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommuner og deler av Kvænangen kommune 

i Troms fylke, og Kautokeino kommune og deler av Loppa og Karasjok kommuner i Finnmark fylke 

– Konsesjonen er overført til Ymber Nett AS. 

Vedlagt oversendes NVEs tillatelser. 

Tillatelsene kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentene. Eventuelle klager vil bli sendt 

Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet. 

Bakgrunn: 

Tidligere Ymber AS (nå Ymber Produksjon AS) var eid av Troms fylkeskommune og kommunene 

Kautokeino, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Loppa og Kvænangen.  
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Generalforsamlingen i Ymber AS besluttet den 15.11.2018 etablering av konsernmodell, for å 

etterkomme det kommende kravet om selskapsrettslig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og 

øvrig virksomhet. 

Omorganiseringen har skjedd i følgende steg: 

1. Etablering av nytt holdingselskap «nye» Ymber AS, som overtok samtlige aksjer i «gamle» Ymber 

AS. De tidligere eierkommunene i «gamle» Ymber AS er nå eiere av holdingselskapet «nye» Ymber 

AS. Det reelle eierskapet i kraftkonsernet er dermed uendret. 

2. Fisjon av «gamle» Ymber AS for å skille virksomhetsgrener som tidligere var samlet i «gamle» 

Ymber AS, herunder fisjonere ut nettvirksomhet til eget aksjeselskap (Ymber Nett AS). 

Overtakende selskap i fisjonen er Ymber Nett AS, Ymber Fiber AS og det nye holdingselskapet; 

Ymber AS. Ved fisjonen endret «gamle» Ymber AS foretaksnavn til Ymber Produksjon AS. 

På ovennevnte bakgrunn søkes det i brev av 26.02.2019 fra Avokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 

på vegne av selskapene, om overføring av område- og anleggskonsesjoner for nettanlegg til Ymber Nett 

AS og anleggskonsesjoner for produksjonsanlegg til Ymber Produksjon AS. Det søkes også i e-post av 

04.04.2019 fra Ymber Produksjon AS om fornyelse av anleggskonsesjon for etablerte elektriske anlegg i 

Kildal kraftverk. 

NVEs vurdering: 

Selskapsstrukturen vurderes å være i samsvar med lovgivning og praksis for organisering av energiverk. 

Anleggskonsesjonene innebærer i hovedsak en videreføring av etablerte anlegg, og gir ikke nye eksterne 

virkninger. Områdekonsesjonen omfatter distribusjon av kraft til de enkelte kunder og virksomheten 

styres etter energiloven med forskrifter. Nyanlegg bygges i samsvar med vilkår i områdekonsesjonen. 

Videreføring av denne virksomheten vil nå være i Ymber Nett AS. På denne bakgrunn har NVE funnet 

det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden, og gir konsesjoner som omsøkt. NVE har samtidig 

fornyet anleggskonsesjon for etablerte elektriske anlegg i Kildal kraftverk. 

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Konsesjonæren plikter å informere 

systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende 

anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig 

gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. 

 

Med hilsen 

 

Arne Olsen 

seksjonssjef 

Grete Johnsen 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg: 4   
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Mottakerliste: 

Ymber Nett AS 

Ymber Produksjon AS 

 

Kopi til: 

Alta kommune 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Region Nord 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Karasjok kommune 

Kautokeino kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Loppa kommune 

Nordreisa kommune 

PricewaterhouseCoopers AS v/Marius Henriksen 

Skjervøy kommune 

Statnett SF 

Troms fylkeskommune 
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Anleggskonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Ymber Nett AS    

 Organisasjonsnummer: 921 683 057   

  

Dato:  23.04.2019 

Varighet: 15.06.2047 

Ref.: 201838035-3    

Kommuner: Nordreisa og Skjervøy 

Fylke: Troms   
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad 23.05.2013, 

notat Bakgrunn for vedtak av 28.06.2017 og søknad av 26.02.2019, anleggskonsesjon til Ymber Nett 

AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:  

En ca. 34 km lang kraftledning fra Storslett transformatorstasjon via Hamneidet transformatorstasjon i 

Nordreisa kommune til Skjervøy transformatorstasjon i Skjervøy kommune, med nominell spenning 66 

kV. Ledningen skal bygges i følgende seksjoner: 

 En ca. 23,7 km lang luftledning fra Storslett til Maursund. 

 En ca. 2,9 km lang sjøkabel ved Maursundet. 

 En ca. 4,4 km lang luftledning og en ca. 1,6 km lang jordkabel fra Maursundet til Skjervøybrua. 

 En ca. 1 km lang jordkabel i bru (Skjervøybrua). 

 En ca. 2 km lang luftledning fra Skjervøybrua til Skjervøy transformatorstasjon. 

Luftledningen bygges med H-master i tre og minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 95.  

Sjøkabelen bygges med minimum strømføringsevne tilsvarende 240 mm2 Cu. 

Jordkabelen bygges med minimum strømføringsevne tilsvarende 240 mm2 Al. 

 

Skjervøy transformatorstasjon i Skjervøy kommune med: 

 En transformator med ytelse 15 MVA og omsetning 66/22 kV. 

 Fire stk. innendørs bryterfelt. 

 Nødvendig høyspennings apparatanlegg. 

 

Anlegget skal bygges i traseen som fremgår på kart merket «Trasé 66 kV Storslett-Skjervøy», 

vedlagt denne konsesjonen.  

 

Anleggskonsesjon meddelt Ymber AS 28.06.2017, NVE-ref. 201207972-60, bortfaller herved. 
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Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil 15.06.2047. 

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 

utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 

melding om dette. 

3. Bygging 

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 

28.06.2020.  

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik 

søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen. 

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes. 

4. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 

Godkjenning kan gis etter søknad. 

5. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om 

dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  

6. Endring av konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. 

7. Tilbakekall av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen. 

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.  
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9. Miljø-, transport- og anleggsplan 

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og 

anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal 

utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for 

anlegg med konsesjon etter energiloven. Ymber Nett AS skal utarbeide planen i kontakt med berørt 

kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. 

Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges. 

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, 

transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.  

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal 

være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift. 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter 

forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen 

dekkes av konsesjonæren. 

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.  

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- 

og anleggsplanen blir godkjent. 

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet kan tilpasses for å unngå skade på vannledningen til Skjervøy. 

10. Byggtekniske krav 

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske 

krav til byggverk (FOR 2010-03-26 nr. 489) så langt disse kravene passer for bygget. 

11. Reindrift 

Miljø-, transport- og anleggsplanen skal beskrive særskilte behov og muligheter for å tilpasse 

anleggsvirksomheten til reindriftens bruks av arealene, særlig knyttet til kalving og flytting av rein, 

og andre aktuelle tiltak for å avbøte ulemper for reindriften. Tiltakshaver skal involvere berørte 

reinbeitedistrikt i arbeidet med miljø-, transport- og anleggsplanen og i detaljprosjekteringen av 

kraftledningen i viktige områder for reindriften. 

12. Kostnadsrapportering 

Konsesjonæren skal senest 1 år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for 

anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning som er tilgjengelig på RENs 

nettsider www.ren.no. 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

direktør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Trasé 66 kV Storslett—Skjervøy. Lufiledning er markert med rød strek, mens jord- og sjøkabel er markert
med blå strek.
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Ref.: 201838035-4    

Kommuner: Skjervøy, Nordreisa, Kautokeino og Alta 

Fylker: Troms og Finnmark   
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 26.02.2019 

anleggskonsesjon til Ymber Nett AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å drive følgende elektriske anlegg:  

 

Transformatorstasjoner: 

1. Kautokeino transformatorstasjon i Kautokeino kommune med: 

o En transformator med ytelse 20 MVA og omsetning 66/22 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

2. Reisavann transformatorstasjon i Nordreisa kommune med: 

o En transformator med ytelse 3 MVA og omsetning 66/22 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

3. Kildal transformatorstasjon i Nordreisa kommune med: 

o En transformator med ytelse 10 MVA og omsetning 66/22 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

4. Storslett transformatorstasjon i Nordreisa kommune med: 

o To stk. transformatorer hver med ytelse 10 MVA og omsetning 66/22 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

5. Hamneidet transformatorstasjon i Nordreisa kommune med: 

o En transformator med ytelse 6 MVA og omsetning 66/22 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 
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Kraftledninger med nominell spenning 66 kV: 

6. En ca. 104 km lang luftledning fra Nordreisa transformatorstasjon i Nordreisa kommune til 

Kautokeino transformatorstasjon i Kautokeino kommune, med nominell spenning 66 kV og 

tverrsnitt 3 x FeAl nr. 50. 

7. En ca. 15 km lang kraftoverføring fra Hamneidet transformatorstasjon i Nordreisa kommune til 

Skjervøy transformatorstasjon i Skjervøy kommune, med nominell spenning 66 kV. Overføringen 

består av totalt ca. 11,5 km luftledning med tverrsnitt 3 x FeAl nr. 70, ca. 3 km TKRA sjøkabel over 

Maursundet med tverrsnitt 3 x 95 mm2 Cu, samt ca. 1 km TXSE kabel over Skattørsund bru og ca. 

0,1 km TXSE kabel ved Hamneidet og Skjervøy transformatorstasjoner med tverrsnitt 150 mm2 Al. 

8. En ca. 22,1 km lang luftledning fra Nordreisa transformatorstasjon til Storslett transformatorstasjon i 

Nordreisa kommune, med nominell spenning 66 kV, tverrsnitt FeAl nr. 95 og med følgende 

spesifikasjoner: 

 Ca. 1 km innføringsvern med linetverrsnitt 1 x 50 Fe mm2 ved transformatorstasjonene. 

 Portalmaster av kreosotimpregnert tre og brune varmforsinkede ståltraverser. 

 Ett ca. 100 meter langt jordkabelanlegg inn mot Nordreisa transformatorstasjon med tverrsnitt 3 

x 1 x 240 mm2 Al. 

 Ett ca. 300 meter langt jordkabelanlegg inn mot Storslett transformatorstasjon med tverrsnitt 3 x 

1 x 240 mm2 Al. 

9. En ca. 43 km lang luftledning mellom Nordreisa, Kildalen, Storslett og Hamneidet 

transformatorstasjoner i Nordreisa kommune, med nominell spenning 66 kV, tverrsnitt FeAl nr. 50 

og med følgende spesifikasjoner: 

 Ett ca. 100 meter langt jordkabelanlegg inn mot Nordreisa transformatorstasjon med tverrsnitt 3 

x 1 x 240 mm2 Al. 

 Ett ca. 300 meter langt jordkabelanlegg inn mot Storslett transformatorstasjon med tverrsnitt 3 x 

1 x 240 mm2 Al. 

 Ett ca. 300 meter langt jordkabelanlegg ut fra Storslett transformatorstasjon med tverrsnitt 3 x 1 

x 240 mm2 Al. 

10. En ca. 95 km lang luftledning fra kabelendemast ca. 200 meter fra Kautokeino transformatorstasjon 

i Kautokeino kommune til kabelendemast på vestsiden av Altadammen i Alta kommune, med 

nominell spenning 66 kV og tverrsnitt 3 x FeAl 95. 

11. Ett ca. 200 meter langt jordkabelanlegg fra kabelendemast ved Kautokeino transformatorstasjon i 

pkt. 10 til Kautokeino transformatorstasjon, med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt 3 x 1 x 240 

mm2 Al. 

12. Ett ca. 2 km langt jordkabelanlegg fra kabelendemast på vestsiden av Altadammen i pkt. 10 til 

Sautso transformatorstasjon, med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt 3 x 1 x 240 mm2 Al. 
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Anleggene går fram av følgende vedlagte kart merket: 

 Kautokeino tr.st. 

 Reisavann tr.st. 

 Oversiktskart. 

 Nordreisa trafo. 

 Kildal trafo. 

 Storslett trafo. 

 Hamneidet trafo. 

 66 kV Kautokeino tr.st – Sautso tr.st. 

 66 kV kabel Sautso tr.st. 

 

Følgende anleggskonsesjoner meddelt Nord Troms Kraftlag AS bortfaller herved: 

 Kulepkt. 1-7 i konsesjon av 06.10.1999, ref. NVE 199803729-3. 

 Konsesjon av 28.01.2009, ref. NVE 200900197-3. 

 Konsesjon av 09.08.2004, ref. NVE 200300588-58. 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil 01.01.2030. 

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 

utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 

melding om dette. 

3. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 

Godkjenning kan gis etter søknad. 
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Side 5 

 

4. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om 

dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  

5. Endring av konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. 

6. Tilbakekall av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen. 

Følgende vilkår gjelder for pkt. 10-12 i konsesjonen: 

8. Skånsom skogrydding 

Konsesjonær skal i størst mulig grad unngå totalrydding av skog og vegetasjon. 

9. Jordkabel 

Konsesjonær skal legge jordkabel etter alt. 3.1 fra transformatorstasjonen ved Sautso og fram til 

kabelendemast på vestsiden av dammen. 

10. Reindrift 

Konsesjonær skal under anleggsarbeidene og drift av anleggene ta hensyn til reindriftsnæringen ved 

blant annet å begrense aktiviteten i viktige perioder. 

11. Traverser 

Kraftledningen skal ha ståltraverser eller fargede elokserte aluminiumstraverser. 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

direktør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Anleggskonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Ymber Produksjon AS    

 Organisasjonsnummer: 914 678 412   

  

Dato:  23.04.2019 

Varighet: 01.01.2027 

Ref.: 201838035-5    

Kommuner: Nordreisa, Loppa og Kautokeino 

Fylker: Troms og Finnmark 
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Side 2 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 26.02.2019 

anleggskonsesjon til Ymber Produksjon AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å drive følgende elektriske anlegg:  

 

1. Kildal kraftverk i Nordreisa kommune med: 

o En generator med ytelse 4,8 MVA og spenning 3,3 kV. 

o En generator med ytelse 4,2 MVA og spenning 3,3 kV. 

o To stk. transformatorer hver med ytelse 5 MVA og omsetning 22/3,3 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

2. Sikkajokk kraftverk i Nordreisa kommune med: 

o En generator med ytelse 2 MVA og spenning 5,25 kV. 

o En transformator med ytelse 2 MVA og omsetning 22/5,25 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

3. Čábardašjohka kraftverk i Kautokeino kommune med: 

o En generator med ytelse 0,75 MVA og spenning 0,4 kV. 

o En transformator med ytelse 1 MVA og omsetning 22/0,4 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

4. Bergsfjord kraftverk i Loppa kommune med: 

o En generator med ytelse 1,2 MVA og spenning 0,69 kV. 

o En transformator med ytelse 1,3 MVA og omsetning 22/0,69 kV. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 
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Side 3 

 

Kraftverkenes beliggenhet går fram av følgende vedlagte kart merket: 

 Kildal kr.st. 

 Sikkajokk kraftstasjon. 

 Cabardasjohka kraftstasjon. 

 Bergsfjord kraftstasjon. 

 

Kulepkt. 9 og 10 i anleggskonsesjon meddelt Nord Troms Kraftlag A/S 06.10.1999, ref. NVE 

199803729-3, bortfaller herved. 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil 01.01.2027. 

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 

utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 

melding om dette. 

3. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 

Godkjenning kan gis etter søknad. 

4. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om 

dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  

5. Endring av konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. 

6. Tilbakekall av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  
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Side 4 

 

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen. 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

direktør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

 

142

mailto:nve@nve.no


i
i

l.;

]
KILDAL KRAFTSTASJON

l

123?

32002 KILDAL KRAFTST/ASJON "2002094'0'

\Q —' N  7  »

*. 32133663— *  *  » -  x

1243 ”*

x  «  391'19 O

.,

Tittel:

Kildal kr.st.

Skala 1:427 (A4)

10 20 30 40 D t  :  2019-03-11a ° ymäprSign: Lars Luneborg Skala 1:427

143



. II l .- ,, f-

i  '. /

.; . .
X;;  .  -

"V

a . ' .- .,. ,.

H.,,  . .  —.

' x." -.  -

-'x' - x
' - f r  .

'N.— _

.' _- f
. r" .' .

' --— —/' :" .- ,”o/J .

'  .  I. ./

,r " f .

J.  » Iz
-' .' If"

- ' ..J,

.;  . ,;

I.:
('.  ('?!

«' '  . .
g.". -: "*,—, ,")

”»;f /.

22.0  _____ .

71135

».

("

.i; KB If  B SIWOKK  KRST

Tittel:

l  !  . Sikkajokk
Skala! 1:538-(A4) kraftstasjon

2.0" 30 40 50 mate: 2019-03-11
' Sign: Lars Luneborg

O 10 6

y,” Er Skala  1:538

144



l7684850

O
O
G)
<-
00
(D
[x

 

."3258903?*å?'4

  

   

 

Skala 1:500
 

 

 

iI ' "" ' ».

'I- '- . ‘_ J" "l— &'..-l - . ”n. » _ kc:..  . . :, ,» - x

I .  .-  . .. x, - ‘._‘K‘

.. "x, »' "”.— ’3’ xx :5

l'-—l -. ”'n—h...; \

l = ” -. *.
l  4" . — — x  .
"' "" ' ' K&.—.--l----'---——l>.." ...g; ,. ' ". .

l .355'3'3'.  , _ —  -. '-._
l _" -  -.

l"' ' .' ' " '

l. '.'.", ..
vg; '— xx 0-

g . m _ _
as. .l".. ". g

_  '..-...- _d —åå—t . . . :...... æ N å)

* *  ”  -i— w #4112" ";*?— ‘  "* ' %? ‘T 0' ' .  -.—.= ;'.'""—- ': "'I ..— — _ _ m ‘1' %. . -.— — __ -«- - _ ...-l  "E C.’ _,
- ' ". . E."? ' ' :"; o c 0" m

50. --- ' .  55257500 * ————— = ;? :2 f”. __
23% B%.

*?a-RR / 'l:8.; & a
'. *x. . .  ' / "  '

- .'"-' "" v  '
.. n.. :  ff "l. .  ,  '  (I"

" '. ": ,,!” '  ...,-*c3. '. _. ‘-  .
m  .  ;. .\E‘V :5 ,. ' ”"

.r' .  _  .  ..  za... ".-
' l". .  .-+: j.‘ ,] L: ' "" l

*. "
". .  _  a" z.  -... »  m- l ... .. ,  —-

..  '  . ' .u.l .. : ... ll... . l - l. ..e
4!" " ' ' l lO- "=..9! . . .-.'. :: " ll. ...‘-,1, l.

' mcg - ~  .—l ; W.: .l
ll" ., " l ." l '

..d ' «  --.':  1.l l -5 J ll —h:;l
""-'. "' l %"""' ' "  -..... Fri .‘ " 1-2 lll ' —"3 -'"l[ "l

.l .3 ' .æ J l ?rl"l—L li' -:- ". v '.l ' brt  l.
-.  " :/"--. ',— "'(.OI'": -  :u T  I .l lll ll l v] Ii

' .‘ "  ;  ' l '.' lll I  .

" 'l' * 'N .'l" IL "' ""l'l "N'” "* "
! .l.. — - l -l'-:'. "'l ' — . '.l ' .. ll

. . ' l —l ll— . .  :", I,. ..." .. ....l l

()QI'O- 82l5700.0 . . -  ” -ll-I " ll.r :? 'I '-

.. " ;. l' '; " ": .— '1": I  ' " &&&-5

._ ;"...' - l',"'. 'IJ—I  '.." l ' _I :  .  r g'.' »"
. '. _ I  _  _  '- _ _  ' .  ." ',,—l.
l. , . " '-' — r. .. —' -  '," H:. ' ' ' [l l- .—' "' _L-D-" 7--
" ' ' ‘ — ' I  —l..'- - ' '-' ll" "“I llllll . . .; . __ ll  _ "-— ',  —l.' 1,—  H - ' l'. "  "III ll_ (—0" l  "

li. l -: ' l 'I' '. l "="? '..- -' " L' :..? " '. ':l',":-' ' ' '1'— l L l' l" —  ll .l' "' L‘ .5] '81::- l

l * 43*“ _' ll . ." '.. _  -...l  .:: 1:l.'. .= 5 -. l  ...å-"." -' l"'I' ~-— _I .l' —- .  —  l. Jmlu l. ,1lv__-_— l.-.l- L! "..'. .  ll -l" __
** ' - " v— I ' -: l _- ,- >-.'. .- .- -l- ll'.,.—'-l—.l,— 1—1L..ll:'J'-L-'.— L"b"-'J. 'L—J-L __:_Il_I_Iy_ 1.” ;- :l. _  l_..-if_ l .]I' __p— l-'-'- l.:.l-.-h l» ”l- llllll.-.. -.-_ .. .I

.l——-»..—-.-'—. 5‘.— .::. _  ....  ;LZT; -.-—"'*.l-.-' .:"; '-ll:.l-'l'l-ljn:.-'... 5513". .__ l”...-—'— .  ,,; J.  _  [41_-_—: -.-" .
—"' '- —'-— : ;;." I-. “  —  1—'_'“ 'n: -r1.-=.-l -.'.-- 1

l'L-l— "—"r —  ': l. E' l..? MAJ”. "h T- Hfll— q: ""F 'l .:."'1T-l jrll-L'a' .—ll- :Ef'd' '— A  _  —' 'l.l. a  l, ' 8::
l'lll "'S'n—"1' [  ll ,.—I' '.l'—'- ;.I- :: '  .' ,.. ' .=,ll _l—-.I —:o.'l I1:--—_ '  lll'll—1l:-;.n= l

—_l_ _  _  -l..' '.  --: ' - .l,ll',.— " — ' l  ..'.ll '.1.l.,. _.- .-' ll'= l
F  l“:  "JJ.  l '_I  =  . _:I ll-"'.""—,T' I_ —-'-l': -'.',. :I'ig: —I!: L:.E'f'l'tL'H' ...:;.'1-'.::..:.'JrI—'1" . !.

'" H.? %  "'näh' '*'"' "" 'd— "5 "H'”" {J $? '";iää.ll !.— ;-—;-' '  '  -I—' __' _'.l-___ _  'l -' _ I r  —._C

"qi.”li'z'f—l  .in-. i  -' "  .  ' ' :F. 'v' —'" ...:-ll  zJ—HE—ä - ._ ":3' ""'—'—"'E 9 '145



H
a.

.,—
 

—
J)

 
"a

”H
.. 

H
.

-~
—

._
__

 
"3

""
>

—
..—

 
xx

-_
_ 

‘x

11
/1

1 r !",
do

og
gg

z

"*
. '\

/' 
_

 ., 
H

 
.

K
äO

äu
G

G
ä 

\~
._

 1

H
X

xx
.

_.
!_

_ 
X

I 
—

 
.:.

-

-.
-.

 '—
-:

—
-—

.,r
 "—

 
—

 
—

 —
 _ 

_ 
X

I“
. 

la
 

—
 

—
 

—
 : 

_‘
-'

l 
f—

 
._

__
-—

_"
—

-_
._

._
 

' 
K

N
.

l 
-.

L 
..

l 
I 

I

zL
—

L 
--

.-
‘ —

- -

x

. 
. 

f-
W

gr
/

I-
-1

5_

;—
-—

~

' 
.i.

 
. 

i
 

...
l-

 '
 "!

?
—

-
l
 

_"
“"

—
—

7§
07

95
00

 
* 

_/
 

i””
'. 
l

a—
 

-—
.—

.. 
] 

I 
; 

aa
t 

f:"

4r

;.5
10

 
'- 

"J
w

- 
so

.. 
r' 

..r
" 

__
.-

’
.i:

 
 

11
.9

75
 

.. 
I

 ".
 l'-

B
E

R
G

 S
F

JO
R

D
 K

R
A

F
T

S
T

A
S

JO
N

.—
-—

...
-I

—

7

 

' 
'. 

'. 
l 

.
 —

',"
 

_'
~

.-
"/

/ 
.

t. 
S

ka
, 4

:5
00

 (A
4)

.3
__

-;
:~

‘_
'/_

,—
-/

 
[..

.—
.'.

:-
 

--

14
34

-
 -

 _.
—

—
-_

—
—

__
..—

—
-_

  

_ 
' 

'r

\
 ' 

" 
'—

1

  

S
K

B
45

13
B

_;
.1

—
 

1W
3 

—
—

45
03

5 B
E

R
G

S
F

JO
R

D
 S
E

N
T

R
U

M

45
03

50
01

”f
a?

3.

 

  
 T
it

te
l:

B
er

gs
fio

rd
 

K
ra

fts
ta

sj
on

D
at

o
:

 20
19

-0
4-

12

S
ig

n
:

 La
rs

 
Lu

ne
bo

rg

B
er

g-
S

nn
rc

- 
cq

...
”-

45
?

w
a)

-—
 

{H
i

_ 
. 

_ 
“H

i

.in
.. 

- 
",

T
- 

Ln H
—

- 
.k

ke
n 

12
 

58

'I 
r3

3 
"' 

—
 

’-
 a 

I
B

ug
‘ie

r;
 

.:-
-'-

"'/
 

x 
D

'—
 

_
 __

 
”f

t:—
 

l

.
 —

 
l  ,

-
.'.

 
? g
m

éø
r

et
en

.

/ 
/

M
nr

 m
an

gl
er

 
'

.f'

S
ka

la
 

1:
50

0

146



 

Områdekonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Ymber Nett AS    

 Organisasjonsnummer: 921 683 057   

  

Dato:  23.04.2019 

Varighet: 01.01.2027 

Ref.: 201838035-6    

Kommuner: Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kautokeino, Loppa og Karasjok 

Fylker: Troms og Finnmark   
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Side 2 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-2, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-2 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 26.02.2019 

 

Ymber Nett AS 

 

tillatelse til å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg med nominell spenning til og med 22 kV i 

følgende områder: 

o Hele Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommuner i Troms fylke. 

o Deler av Kvænangen kommune i Troms fylke. 

o Hele Kautokeino kommune i Finnmark fylke. 

o Deler av Loppa kommune i Finnmark fylke. 

o En liten del av Karasjok kommune ved Šuoššjávri i Finnmark fylke. 

 

Konsesjonsområdet går fram av kart merket «Områdekonsesjon Ymber Nett AS», vedlagt 

konsesjonsdokumentet. 

Områdekonsesjon meddelt Nord Troms Kraftlag A/S 06.10.1999, ref. NVE 199803726-2, 

bortfaller herved. 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Konsesjonens varighet 

 Tillatelsen gjelder inntil 01.01.2027. 

2. Bruk av jordkabel i distribusjonsnettet 

Områdekonsesjonær skal ved bygging av nye eller fornyelse av eksisterende forbindelser i 

distribusjonsnettet, benytte jordkabel dersom naturgitte forhold tilsier moderate naturinngrep og 

ekstrakostnader. 

3. Piggisolatorer i distribusjonsnettet 

Piggisolator kombinert med blanke liner skal normalt ikke benyttes ved bygging av nye ledninger i 

distribusjonsnettet eller ved fornyelse av eksisterende anlegg. Dersom områdekonsesjonær ønsker å 

benytte piggisolator må søknad sendes Norges vassdrags- og energidirektorat. 
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Side 3 

 

4. Visuelle virkninger 

For å redusere visuelle virkninger skal det ved bygging av nye luftledninger i distribusjonsnettet 

unngås å benytte skinnende eller blanke komponenter i mastene, dersom dette ikke medfører 

vesentlige tekniske eller økonomiske ulemper. 

5. Iverksetting av arbeid 

Før arbeid med nye anlegg eller ombygging settes i verk skal følgende være gjort: 

Kommunen, fylkesmann, grunneiere og andre berørte skal være forelagt planene og gitt anledning 

til å uttale seg. Ved vesentlige innvendinger mot anlegget skal saken forelegges Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) til avgjørelse. NVE kan godta eller nekte bygging av et planlagt anlegg. 

Nødvendig grunn og rettigheter til det planlagte anlegg må være ervervet ved minnelig avtale eller 

ekspropriasjon. 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

direktør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Kulturetaten 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms  

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/2141-7 Kristina Forsberg G00 SAKSARKIV 

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

27393/19 77 78 82 02   10.04.2019 

 

 

Program for folkehelsearbeid i kommunene - utlysning av midler 2019 

 
Troms fylkeskommune har blitt godkjent som programfylke for folkehelsearbeid i 

kommunene 2019 – 2024. Tildeling for 2019 er 2 430 000 kr og forventet tildeling i 2020 er 4 

mill. kr. (med forbehold om Stortingets bevilgning). 

 

Om ordningen 

Satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 er et samarbeid mellom KS, 

Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Satsingen skal 

bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. 

folkehelseloven. Fokus er psykiske helse, livskvalitet og rusforebygging. Barn og unge 0-24 

år er prioritert målgruppe, og utviklingsarbeidet skal skje på universelle arenaer. Programmet 

har fem ulike element som samlet skal bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i 

kommunene. Les mer på Helsedirektoratets nettsider: Program for folkehelsearbeid i 

kommunene 

  

Troms som programfylke 

Folkehelseprogrammet i Troms skal støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: 

«Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale 

helseforskjeller».   

 

Hvem kan søke 
Alle kommuner i Troms. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid og at 

kommuner/regioner vurderer muligheten for å sende inn en felles søknad. Det vil være en 

fordel at kommuner samarbeider for å få større prosjekter som egner seg til evaluering. 

Enkeltaktører kan ikke søke. Frivillige lag og organisasjoner kan motta midler til lokale tiltak 

under forutsetning at kommunen står som tiltakseier. 

 

Tildelingskriterier 

I henhold til regelverket for tilskuddsordningen har Troms fylkeskommune utarbeidet kriterier 

for valg av tiltak.   
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2 

Det kan søkes om støtte til utviklingstiltak av nye eller eksisterende tiltak. Det er mulig å søke 

om midler for flere år men tilskudd utover ett år gjøres med forbehold om videreføring og 

bevilgninger i statsbudsjettet hvert år.  

 

Søknadsskjema 

Søknadsskjema og mer informasjon finnes på: 

www.tromsfylke.no/tjenester/folkehelse/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene/ 

 

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til: postmottak@tromsfylke.no 

Merk: Søknad til Program for folkehelsearbeid i kommunene 

 

Søknadsfrist 

1.juni 2019. Dersom det ikke lar seg gjøre å beskrive alle kriterier innen fristen kan dere 

beskrive hvordan det skal gjøres fremover. 

 

Kontakt 

Kristina Forsberg 

kristina.forsberg@tromsfylke.no 

Telefon: 77 78 82 02 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Vibeke Skinstad 

ass.fylkeskultursjef Kristina Forsberg 

 rådgiver folkehelse   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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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 4-2018 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 26. mars 2019 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Irene Toresen for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling.  
Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 
  
Under åpen post drøftes: 

 Kommuneblokk-møte Nord-Troms og nabokommuner i Finnmark, Alta 4. 
juni 

 Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Nordreisa kommune: Effektivisering av Statens vegvesen – en gylden 
mulighet til flere offentlige kompetansearbeidsplasser i Nord-Troms? 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 16/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.19   
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Saksdokumenter:  
 Protokoll fra møte 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte 26. februar 
2019. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 17/19 Program for representantskapsmøte 30. april i Nordreisa  
Saksdokumenter: 

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøte som 
er Nord-Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøte møter 
formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i 
representantskapet.  
 
I henhold til kommunestyrevedtak i eierkommune gjort høsten 2017 ble 
organiseringen av regionrådet endret med virkning fra 1. mai 2018; 
«Representantskapet skal bestå av formannskapene i eierkommunene. Ordførerne i 
hver kommune utgjør Regionrådet.» 
 
Det avholdes representantskapsmøte årlig innen utgangen av mai måned.  
 
Representantskapsmøte har to hoved-deler: 
DEL 1:  ÅRSMØTESAKER - behandling av regnskap og årsberetning/årsrapport 
DEL 2: POLITISK VERKSTED - I 2018 var følgende tema satt på dagsorden: 
 Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for 

samferdsel Ivar B. Prestbakmo  
 Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» -  innledning 

ved Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge. 
Mulighetsrommet for Nord-Troms i Oppgavemeldinga - hvordan nå 
fram med politisk budskap?  

 
Vurderinger: 

154



 

3 

I løpet av det siste året har det vært gjort flere politiske vedtak på nasjonalt nivå 
som har innvirkning på hvordan vi skal «rigge oss» i framtidens Nord-Troms. Blant 
annet; 

 Ny kommunelov - vedtatt i Stortinget juni 2018 
 Meld. St. nr 6 Oppgaver til nye regioner, lagt fram oktober 2019 
 Vedtak i Stortinget - sammenslåing av Troms og Finnmark fylke 
 Sammenslåing av Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1.1.2019 

 
I tillegg er prosessen med endring av regionrådsstruktur startet i Troms. Sør-Troms 
og Ofoten regionråd slås sammen til «Hålogalandsrådet – interkommunalt politisk 
råd» (foreløpig arbeidstittel), med virkning fra 1.1.2020. Salangen kommune har 
sagt opp sitt eierskap i Sør-Troms Regionråd og vil gå inn i Midt-Troms Regionråd 
fra 1.1.2020. I tillegg får vi nye Senja kommune fra 1.1.2020. Det betyr at Troms vil 
bestå av 21 kommuner fra 2020 mot 24 i dag.  
 
I dette bildet er det naturlig at regionrådsstruktur settes på dagsorden i alle deler av 
det nye fylket. Nord-Troms Regionråd har hatt et drøftingsmøte med Tromsø-
områdets regionråd 22. februar for å drøfte regionrådenes rolle og behov for 
endring av regionrådsstruktur i det nye fylket. Det er også avtalt et lignende møte 
med Vest-Finnmark regionråd 3. april. 
 
Det er viktig å forankre dette arbeidet bredt lokalpolitisk i Nord-Troms. Det er 
derfor en god anledning å sette dette tema på dagsorden i representantskapsmøte i 
år, det vil si drøfte regionrådets rolle og behov for endring med ståsted Nord-
Troms.  
 
Som innledning for drøftingene i representantskapet foreslås det å be KS om å 
orientere om ny Kommunelov og hva dette betyr for samarbeidet i Nord-Troms. 
Klipp fra lovteksten vedrørende interkommunalt samarbeid: 
 
Kapittel 17. Interkommunalt samarbeid 
§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. Et 
interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige 
anskaffelser. 
 
Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd 
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd 
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To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. 
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og 
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet 
til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i 
samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 
 
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. De øvrige kapitlene i denne loven 
gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske råd. 
 
Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap 
§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap 
for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et 
oppgavefellesskap. 
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel 
gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 
tilskuddsordninger. 
 
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap. 
 
En annen viktig drivkraft som påvirker regionrådsstrukturen er det nye store fylket 
og det nye fylkesmannsembete. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har uttalt at de 
ønsker å forsterke kommunedialogen. I den sammenhengen har fylkesmannen fått 
utarbeidet rapporter fra NIVI analyse; «Gode grep for Troms» (tilsvarende rapport for 
nabofylket; «Gode grep for Finnmark»). Formålet har vært å kartlegge kommunenes 
hovedutfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og 
rådmenn i utvalgte kommuner. Utvalget dekker et utvalg av fylkets minste og mest 
sårbare kommuner (alle Nord-Troms kommunene har deltatt i utvalget). 
 
Kartleggingen blant 24 ordførere og rådmenn i 14 kommuner i Troms viser at kommunene står overfor 
store utfordringer som foreløpig ikke løst gjennom kommunereformen.  
 
Halvparten av kommunene vil ha under 3000 innbyggere.  Basert på kartleggingen blir det pekt på tre 
underliggende utfordringer i de utvalgte kommunene:   
1.  Negativ demografisk trend med langsiktig stillstand eller fallende folketall, tap av ungdom, 

flere eldre og en mer kostnadskrevende befolkningsprofil   
2.  Ensidig og sårbart næringsliv, med behov for flere kompetansearbeidsplasser og bedre 

tilrettelegging for lokal næringsutvikling   
3.  Svakheter i samfunnets grunnleggende infrastruktur, med flere eksempler på flaksehalser og 

mangler som kan være avgjørende for den lokale næringsutvikling  
 
I tillegg til de underliggende utfordringene, peker informantene på tre andre samfunnsmessige 
utfordringer:   
1.  Svak politisk påvirkningskraft overfor pågående sentraliseringskrefter   
2.  Manglende lokal innovasjonskultur   

156



 

5 

3.  Kommuner uten bærekraft i lys av utfordringsbildet  
 
Manglende bærekraft i kommunene dreier seg om tre typer sårbarhet:  
1.  Mangel på fagkompetanse og kapasitet for å løse lovpålagte velferdsoppgaver og plan- og 

utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, både eksisterende og nye oppgaver (faglig bærekraft)    
2.  Økte kostnader i kombinasjon med strammere økonomiske rammer (økonomisk bærekraft)  
3.  Manglende politisk stabilitet og styringsevne, der rekruttering til lokalpolitikken framstilles 

som stadig vanskeligere, samtidig som lokalpolitikernes styringskompetanse trekkes i tvil 
(politisk bærekraft).   

 
I rapporten redegjøres det for en to-sporet reformstrategi, som kan innebære forsterket innsats for 
både nye kommunesammenslutninger og etablering av en sterkere samarbeidsstruktur i det nye fylket. 
Fra NIVI Analyse foreligger en konkretisering av syv regionale tyngdepunkt og 12 faste 
kommuneblokker i Troms og Finnmark. De regionale tyngdepunktene har som formål å forsterke 
samarbeidet om regionale utviklingsoppgaver, mens kommuneblokkene etableres for å forsterke 
samarbeidet om lovpålagte velferdstjenester. NIVI mener etablering av regionale tyngdepunkt og 
kommuneblokker bør etableres fra senest 1.1.2020 og legges til grunn for den videre 
forvaltningsutvikling.  
 
I tillegg til ny kommunelov gir den nevnte rapporten «gode grep i Troms» et godt 
utgangspunkt for å drøfte kommunens og regionrådets rolle som samfunnsutvikler, 
og gode grep for interkommunalt samarbeid framover. 
 
Forslag til vedtak: 
Program for møte i representantskapet i Nord-Troms Regionråd tirsdag 30. april 
2019 på Storslett, Halti kulturscene 
Kl 1100 Årsmøtesaker 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Ny kommunelov – hva betyr dette for samarbeidet i Nord-Troms? 

Innledning ved representant fra KS 
Kl 1300 Utfordringer og gode grep for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 

Innledning ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, fylkesmannen i Troms 
og Finnmark 

Kl 1345 Kaffepause 
Kl 1400 Drøfting: Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i 

Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-
Troms 6?  

kl 1500  Avslutning  
 
Forslag til endringer fremmet i møte: 
Innlegg fra KS om kommunelov tas ut av programmet. Det foreslås å forespørre Moa 
Bjørnson fra Træna om å holde innlegg med fokus på lokalsamfunnsutvikling – Eirik 
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L. Mevik følger opp saken. For å sikre tilstrekkelig med tid utvides repskapsmøte til 
kl 1530. 
 
Vedtak: forslag til vedtak med endringer foreslått i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 18/19  Høring: ny struktur for yrkesfagene i Troms  
Saksdokumenter: 

 Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 
 Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Prosessen for utarbeidelse av ny tilbudsstruktur for yrkesfag i Troms er under 
planlegging. Høringen starter 15.mars og behandles i Fylkestinget i juni. Strukturen 
innebærer blant annet nye utdanningsprogram med mer spesialisering: 

 Design og tradisjonshandverk 
 IKT og medieproduksjon 
 Salg, service og reiseliv 
 Frisør, blomster og interiørdesign 

 
Med flere nye fagtilbud vil utfordringen for Nord-Troms bli å fylle opp klasser med 
tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre ungdommer i regionen er 
viktig for arbeidslivet. Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, og 
næringslivet opplever vi for tiden stor vekst og et økende behov for fagarbeidere. 
Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med vekslingsmodellen 
innen helse- og omsorgsfag med meget gode resultater. I prosessen mot ny 
struktur for yrkesfagene bør det gjøres vurderinger om denne modellen kan ha 
overføringsverdi for andre fag.  
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Nord-Troms Regionråd og RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms inviterte 
næringslivet i Nord-Troms til drøftingsmøte 14. februar 2019 – tema for møtet: 
framtida for videregående utdanning i regionen.  
 
Møtet konkluderte med: Regionrådet og Arena Nord-Troms utarbeider en felles 
høringsuttalelse fra Nord-Troms, når saken legges til høring 15. mars 2019. 
 
Orientering i møte fra saksordfører: 
Denne saken er ikke kommet til høring enda.  
 
Innspill fra rådsordfører: 
Videregående skole i Troms og Finnmark – saken drøftes i fellesnemda og AU. Viktig  
å følge prosessen tett. Ønske om å beholde den desentraliserte modellen for  
videregående skoler i Troms i det nye fylket. Finnmark har fritt skolevalg i dag. Vi  
burde gitt en uttalelse i denne saken. Saken drøftes videre under studietur til  
Sogndal. 
 
Vedtak: Saksordfører Øyvind Evanger følger opp saken videre. 
 
 
Sak 19/19  Havneprosjektet – videreføring fase II 
Saksdokumenter: 

 Rapport fra fase I: «Havnesamarbeidsprosjekt: Mer gods på sjø i Nord-
Troms» 

 
Saksopplysninger: 
I 2018 gjennomførte de seks kommunene tilknyttet Nord-Troms Regionråd første 
fase av et havnesamarbeidsprosjekt støttet av Kystverket.  
 
Bakgrunnen for prosjektet var at kommunene hadde utviklet et godt samarbeid 
gjennom Regionrådet, - på flere områder, men ikke innenfor havneaktiviteter. 
Kommunene hadde en ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport 
og havner, og å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom 
havnene i de respektive kommunene. Det lå også implisitt i søknaden at det i Norge 
finnes mange slike små kommuner der det kan være muligheter for å utvikle 
havnesamarbeid for å bidra til at mer gods kommer over på sjø. 
Overføringseffektene fra dette prosjektet kunne derfor være viktige for utviklingen i 
andre deler av landet.  
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I november 2018 ble det levert sluttrapport til Kystverket for prosjektets fase 1. 
Sluttrapporteringen besto av Kystverkets standardrapport og en Prosjektrapport som 
var mer utfyllende.  
 
Den konkluderte med følgende (Kapittel 11, Anbefalinger og fremdrift): 
«Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt 
for å vurdere videre samarbeid mellom havnene, -med fokus på økt sjøtransport og 
gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til 
videre prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av 
arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. 
Sammen håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor 
norsk havn. «Nord-Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn 
f.eks. mellomstore havner som Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, 
Lødingen og Svolvær. På sikt kan det være rom for ytterligere økning av 
havneaktiviteten i regionen. Her kan havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 

 Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
 Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-

Troms regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
 Fokus på faglig utvikling 
 Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som 

kommunene selv eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for 
kommunene og for potensielle brukere av kai, innseiling og tilknyttet 
logistikk. 

 Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, 
nettsider, media, konferanser mv. 

 Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre 
utvikling, og forankre dette i kommunene 

 Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som 
sorterer under etaten 

 Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
 Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: utarbeide en enhetlig struktur 

for regulativer/regelverk. Noe av dette kan løses i en fase 2, mens andre ting 
(f.eks. strategiutvikling) kan kreve ytterligere arbeid.» 
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Videreføringen av prosjektets fase 2 tar utgangspunkt i anbefalingene fra fase 1 og 
den kunnskap og de erfaringer en har opparbeidet gjennom tidligere prosjektarbeid 
støttet av Kystverket. Prosjektet har som målsetting å styrke sjøtransportens 
konkurranseevne gjennom bl.a. økt samarbeid, forbedret transportkvalitet og lavere 
kostnader for brukerne. 
 
Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. De fem andre 
kommunene i Nord-Troms Regionråd vil være involvert i prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter anbefalingene gitt i fase I av havneprosjektet, og 
tiltrer forslaget om å søke midler fra Kystverket til gjennomføring av prosjektfase II. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra regionrådsleder: 
Finansiering av Nord-Troms Studiesenter, orientering om prosess 

 Møte med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen, 1. mars 2019 
 Møte med rektor Anne Husebekk, UiT, adm UiT, fylkesråd for utdanning og 

fylkesråd for næring og kultur, 15. mars 2019 
 Mål om møte med Statsråden for forskning og utdanning 30. april 2019, sette 

fokus den uavklarte rollen for studiesentrene i utdanningssystemet 
 Stilles nytt spørsmål i Stortinget om Studiesentrenes rolle i 

utdanningssystemet 
 I tillegg bør vi ta med oss det samiske perspektivet – samisk 

kompetanseheving 
 Info fra Øyvind: det arbeides også med omorganisering av dagens KARRI-

struktur, evt endring av oppgaver og fokus. Denne saken sjekkes ut videre i 
forhold til å vurdere koblinger. Ref: Fylkesrådssak 225/18 

Drivkraft Nord-Troms, orientering om oppstart 
 Prosjektleder tilsatt, oppstart 1. juni 
 Konstituerende møte i styringsgruppa 8. april i Tromsø 
 Oppstartsamling Drivkraft Troms i regi av fylkeskommunen 23. mai i Tromsø 
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Samarbeidsavtale med Sametinget 
 Har hatt møte med Aili Keskitalo, etterspurt framdrift. Det er sametingsråd 

Silje Muotka som skal følge opp saken. 

 
Program studietur Sogndal 
Vi har mottatt følgende forslag fra Distriktssenteret ved Roar Werner Vangsnes:  
den 7. mai er planen  

a. at vi brukar litt formell tid på campus Fosshaugane der vi har kontor, og eg tenkjer 2 – 2 ½ 
time med kunnskapslevering begge vegar. I tillegg til kunnskap frå oss, trur eg det kan 
vera OK å høyre litt om Nye Sogndal som formar seg, litt frå politisk leiing i Sogn og 
regionsamarbeidet. Som du vil sjå er det mange aktørar som koplast på. Vi må nok ta eit 
utval på kven vi skal invitere. Dersom fylkeskommunen blir med frå Troms er det aktuelt å 
ha med fylkeskommunen frå Sogn og Fjordane.  

b. Etterpå er mitt forslag pr. i dag at vi køyrer til bygda Fjærland lengst nord i kommunen – 
der det er mykje å bruke tida på nokre timar. 

c. vi avsluttar dagen med formell og samstundes ein sosial og ein uforgløymeleg kveld på 
Henjatunet. Eg tenkjer at det her kan passa at nokre vert invitert av dykk 

 Den 8. mai er mitt forslag at; 
a. vi reiser til det indre fjordbassenget med kommunane Lærdal og Aurland som mål for 

dagen. 
b. Brukar første del av dagen i Lærdal der også regionrådsleiaren held til –  Jan Geri Solheim  
c. så går turen vidare til den vesle bygda Undredal i Aurland kommune, før vi snur nasen 

attende og brukar litt tid i Flåm 
d. Heimturen – dersom vegen er open tenkte eg vi kunne ta over fjellet som er ein av dei 

nasjonale turistvegane 
e. debriefing og oppsummering på Sognefjord Hotel. 

  
Eg blir med som guide og kjentmann begge dagane. Eg vil snakka med reiselivsdirektør Ståle 
Brandshaug om han har tid til å bli med ein tur til Fjærland. Då kan han snakka litt om arbeidet med 
Visit Sognefjord og korleis dei som eit relativt stort reisemålsselskap arbeider på ulike frontar. 
  

 Praktiske avklaringer: det legges opp til samkjøring til Tromsø. Vi leier 
minibuss i Sogndal for felles kjøring. Dan-Håvard sjekker ut gaver – vi må ha 
med til vertskap og de vi skal besøke.  

 
Saker til fellesmøte med Vest-Finnmark regionråd 

 Avtalt møte 3. april i Hammerfest måtte avlyses grunnet flere møtekollisjoner 
 Aktuelt å planlegge møte 19.-20. juni i Lakselv? (neste gang Vest-Finnmark 

har møte) – dette er vanskelig, kolliderer med fylkesting i Troms 
 Enighet i møtet om at rådsordfører kontakter leder av Vest-Finnmark 

regionråd for å finne mulige alternative datoer 
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Orientering fra (saksordfører Ørjan Albrigtsen - forfall) rådsordfører  

 Politisk jobbing med strategier for transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Transportkomite på fylket – bedt om tid til å presentere rapporten – fått lite 

tid 
 Fagdag transportkomiteen i mai – rapporten skal presenteres 

 
Orientering fra saksordfører/leder i styringsgruppa Nord-Troms konferansen Eirik L. 
Mevik: 

o Status i arbeidet. Utfordring med kapasitet hos leder av styringsgruppa 
o Behov for en administrativ kapasitet for å jobbe med saken. Det er avsatt ca 

50.000 på fond i regionrådet til konferansen 
o Tips: koble reiseliv og lokal mat  
o Dan-Håvard og Eirik følger opp saken – finansiering, prosjektskisse – det må 

settes trykk på arbeidet for å komme i mål 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 
Hvordan skal vi jobbe med disse sakene? 

o Samerettsutvalget II – kommentarer i møtet: det pågår et arbeid i forhold 
til Fjelloven 

o Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag; 
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to) – 
kommentarer i møtet: ser ikke ut til å bli flertall for dette forslaget med 
grunnrenteskatt. Vi må likevel følge med den videre prosessen i denne 
saken 

o Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og 
kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019 – 
kommentarer i møtet: generelt er det viktig at inntektene blir igjen i 
distriktene hvor aktiviteten foregår 

o Ekspertutvalget for beskatning av vannkraft – melding ferdig 1. oktober 
2019 

 
 
ÅPEN POST - AKTUELLE SAKER: 
 
Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Laga et notat etter møtet; oppsummert: Ordførerne drøfter saken politisk i 
egen kommunen 

163



 

12 

 Kvænangen har drøfta saken i k-styret. Storfjord har satt saken på dagsorden 
i formannskapet begynnelsen av april 

Kommuneblokk-møte Nord-Troms og nabokommuner i Finnmark, Alta 4. juni 
 Det vil komme en invitasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et slikt 

møte 

 
Møtet hevet kl 1055 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 01.04.2019 10:01:21
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Olaug Bergset;
Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 01.04.19
Vedlegg: Protokoll fra skypemøte NTRR 01.04.19.docx
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte i regionrådet.
 
 
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 5-2018 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 1.april 2019 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Det ble innkalt til møte i regionrådet på kort varsel for å avklare hvordan  
regionrådet skal forholde seg til møteinvitasjon fra Fylkesmannen i Troms og  
Finnmark. Møtene er et ledd i fylkesmannens satsing for å utvikle og forsterke  
kommunedialogen. Kommunene i Troms og Finnmark er delt inn i seks regionale  
grupper. 
 
Kommunene i Nord-Troms Regionråd er fordelt på de ulike møter; Storfjord og  
Lyngen er invitert til Tromsø sammen med kommunene i Tromsø-områdets  
regionråd, mens de andre 4 kommunene er invitert til Alta sammen med  
grensekommunene i Finnmark (Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik). 
 
 
Sak 20/19  Regionale kommunemøter i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark   
Saksdokumenter:  

 Invitasjon til møter for formannskap og administrativ ledelse i kommunene i 
Troms og Finnmark 

 
Følgende enstemmige vedtak ble gjort: 

1. Nord-Troms Regionråd ønsker et eget møte i Nord-Troms for de 6 
kommunene som tilhører regionrådet. Dersom det er ønskelig kan gjerne 
kommunene tilsluttet Tromsø-områdets regionråd inviteres til samme møte. 
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2. Forslag til møtested: Olderdalen. Møtetid (tilpasset fergeruter) kl 1000-1500. 

 
Møtet hevet kl 0930 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma.  
Tid 27.mars 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Anna Elisa Lund Henriksen, leder.  

Oda Fossvoll.  
Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hedda J. Bjerkli.  
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Scott Nordstrøm.  
Hermod Bakken.  

 

Sakskart 

9/19 Info fra utvalgsmøtene.  

10/19 Forberedelse til møte i kommunestyre 29.03.19 

11/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd.  

12/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

13/19 Logo:  

14/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

15/19 Kveldsturnering 

16/19 Eventuelt:  
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9/19 Info fra utvalgsmøtene. 

Anna og Ramona deltok på Rust-møte forrige uke. Der ble det gjort valg av ny leder og 
nestleder. Ramona ble valgt som nestleder i Rust for det neste året. I tillegg ble det brukt en 
del tid på å snakke om hva som kreves for å ha en ungdomsklubb.  

Nordreisa Ungdomsråd fikk innvilget 5000 kr fra Rust til Kveldsturneringen 11.april.  

Fra Helse- og oppvekst sitt siste møte var det vara Mathilde Eriksen som stilte.  

 

10/19 Forberedelse til møte i kommunestyre 29.03.19 

Vi går gjennom saker som vi får fra politisk rådgiver Øyvind Evanger.  

De sakene som vi har gått igjennom er:  

- FO 2/19: Interpellasjon fra Hilde Nyvoll.  

- RS 3/19: Konsekvenser for foreslått nedlegging av Storslett Trafikkstasjon.  

- PS 9/19: Kulturskole og gymsal.  

- PS 10/19: Rotsundelv skole – renovering.  

 

Vi diskutere særlig saken om Storslett Trafikkstasjon, og at dersom denne nedlegges vil det 
ha stor konsekvens for ungdom i Nordreisa og Nord-Troms. Vi følger opp denne saken i 
etterkant av kommunestyremøte 29.03.19.  

Oda Birkelund (vara for Scott Nordstrøm) og Jonas Pedersen (vara for Hermod Bakken) 
deltar på kommunestyremøte. Silje sender de sakene som er mest aktuell til de så de er 
forberedt.  

 

11/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd.  

Vi leser gjennom høringssvaret som er skrevet på bakgrunn av de punktene medlemmer av 
Ungdomsrådet har meldt inn. Høringssvaret ble enstemmig godkjent, og Silje sender dette 
inn til Regjeringen i løpet av denne uken. Siste frist er mandag 1.april.  

 

12/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Vi danner arbeidsgruppe på dette:  

Ramona, Hedda, Isak og Silje.  

Silje setter opp en plan og innkaller til møte i arbeidsgruppa etter påske.  
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13/19 Logo:  

Fremvisning av logo: Saken er utsatt.  

 

14/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Tidligere har valg av ungdomsråd vært gjort på høsten, som resulterer i at det tar lang tid før 
rådet er ordentlig i gang. Vi har diskutert dette i Ungdomsrådet, samt i Rust, og foreslår at vi 
gjør valget på våren, og at første møte med nytt ungdomsråd blir på høsten etter skolestart.  

Måten valget gjøres på er følgende: 

- Storslett Ungdomsskole: Anna, som er leder, går sammen med en eller to medlemmer som 
går på ungdomsskolen inn til alle klassene. Her bruker de noen få minutter for å informere 
om ungdomsrådet, før de rekrutterer 2 medlemmer fra hvert klassetrinn. (2 fra 8.klasse, 2 
fra 9.klasse og 2 fra 10.klasse.) Siden de begynner i et høyere klassetrinn fra høsten av så må 
vi også innom 7 klasse for å rekruttere.  

Dersom flere er interessert gjøres det en avstemning i klassen der og da. De aktuelle må da si 
noe om hvorfor de vil være med i Ungdomsrådet.  

- Reisa Montessoriskole og Strømfjordnes skole: Vi avtaler tid med rektor for når vi kan 
komme for å rekruttere 1-2 fra ungdomstrinnet.  

- VGS: Anna og 1-2 medlemmer fra VGS får ansvaret for å rekruttere fra VGS.  

 

Vi tar sikte på å gjøre dette i juni når det har roet seg med tentamen og eksamen.  

Silje avtaler dag og tid med skolene og med de som skal være med.  

 

15/19 Kveldsturnering 11.april 2019 

Hvor langt har vi kommet og hva gjenstår?  

- Arrangementet ble publisert i forrige uke på facebook og Nordreisa kommune. I tillegg 
henges det opp plakater torsdag denne uken på skolene.  

Alf Sindre henger opp på Storslett U.skole, Hedda på Strømfjordnes, Ramona henger opp i 
Oksfjord, Anna på VGS.  

- Dommer: Vi har rekruttert to dommere til turneringa. Erling Einevoll, innebandy. Han stiller 
fra kl. 19. Marius Eriksen, fotball. Han stiller når fotball-delen begynner. Kan Hermod også 
være dommer når det trengs?  

- Silje setter opp en oversikt med vaktskift for kantina, sekretariat (speaker, musikk, klokka 
og mål.) inngangen (lotteri). Vaktskift: 1 time per stk.  
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- Anna tar ansvar for å dele ut premie til vinnerlagene: Gavekort på pizza på Bios og På Taket 
til vinnerlagene i innebandy og fotball.  

- Lotteri: Silje ordner klart lotteri.  

- Oda F snakker med Øyvind Evanger ang ipad da det kanskje er mulighet å få sponset en fra 
kommunen som vi kan lodde ut. Dersom dette ikke går handler vi en på Elbutikken. (Billigste 
kostet 3000 kr.) 

- Hedda snakker med Strømfjordnes skole ang innebandy-utstyr som de har på idrettshallen. 
I tillegg snakker Oda B med Storslett U.skole om utstyret det.  

- Silje kjøper inn fotball og ekstra baller til innebandy, fløyter.  

- Silje purrer på økonomiavd ang muligheten for å bruke vipps.  

- Salg: Pizza, brus (bokser), godteri, sjokolade, frukt. Silje handler.  

- Isak snakker med Coop ang sponsing av frukt.  

- Oppmøte kl. 1630 på idrettshallen 11.april. Silje ordner liste over hvem som gjør hva.  

 

16/19 Eventuelt:  

Ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, 28.03.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 28.03.2019 10:42:40
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hedda J. Bjerkli (heddajbjerkli@gmail.com); Hermod
Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund;
Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott Nordstrøm; Vilma Johansson (Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019
Vedlegg: Referat fra møte 27.03.19.docx
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

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

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

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Høringsuttalelse – ny forskrift for ungdomsråd. 

av Nordreisa Ungdomsråd.  

 

Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om råd for 
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med høringsfrist 1.april 2010. 
Forskriften hjemles i kommuneloven.  

  

Høringsinnspill fra Nordreisa ungdomsråd har i møte 27.03.19 behandlet forslaget til ny forskrift.  

Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger kommuner å ha ungdomsråd og definerer 
representanter i ungdomsråd med samme regler som folkevalgte. Nordreisa ungdomsråd ønsker å 
stille seg bak uttalelsen til Nord-Troms ungdomsråd hvor det påpekes viktigheten av at ungdommers 
medvirkning og samfunnsengasjement ikke kan betegnes som fravær i skolen. Deltakelse i 
ungdomsråd må synliggjøres som mål i læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.   

FORMÅL: I Nordreisa kommune har vi både ungdomsråd og barn- og unges kommunestyre. I 
ungdomsrådet har vi medlemmer fra alle klassetrinn fra 8.klasse til 3 vgs. Vi gjennomfører møter 
hver 6 uke og oftere ved behov. I tillegg er vi i samtaler via nett når det trengs. Medlemmene i 
ungdomsrådet deltar også i utvalgsmøter samt kommunestyre.  

Barn- og unges kommunestyre arrangeres 2 ganger per år. Da møter elever fra 5.klasse til 3 vgs, samt 
ordfører og sektorleder i oppvekst- og kultur. Her går vi gjennom innsendte saker.  

Nordreisa ungdomsråd erfarer at vi har mer reell medvirkning, og vi jobber med saker gjennom hele 
året. I barn- og unges kommunestyre er det vanskelig å følge opp de innsendte sakene siden det kun 
er møter 2 ganger per år. Det er mer en arena hvor barn og unge kan oppleve og lære hvordan det 
politiske systemet fungerer. Vi ønsker av den grunn at den nye kommuneloven anbefaler 
Ungdomsråd som medvirkningsorgan. 

  

OPPGAVER: Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å sikre 
reell medvirkning ønsker Nordreisa ungdomsråd at ungdomsråd gis muligheten til å uttale seg i alle 
saker, da de på mange måter vil påvirke barn og unges fremtid. Ungdomsråd må også få muligheten 
til å uttale seg om saker før avgjørelser tas.  

  

SAMMENSETNING OG ORGANISERING: For at et ungdomsråd skal lykkes og være aktivt i kommunene 
er det avgjørende at de har sekretariats hjelp. Dette for å sikre at driften opprettholdes, og for at 
ungdommene har en voksen kontaktperson. I Nordreisa kommune er ungdomskontakten sekretær 
for Ungdomsrådet. Noen av oppgavene er å sette opp møteplan som passer medlemmene og politisk 
rådgiver, innkalle til møter, sette opp saksliste i samarbeid med leder, skrive referat, være veileder 
under møtene, følge opp sakene og arbeidet i etterkant. I tillegg har sekretær oversikt over 
lønnsutbetaling, evt. arrangement som ungdomsrådet arrangerer, høringsuttalelser i samarbeid med 
medlemmene. Poenget er at sekretær for ungdomsråd gjør en hel del mer enn å være referent, og 
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personen bør være engasjert i ungdomsarbeid. Det er ikke å anbefale at sekretariat samordnes med 
de øvrige rådene.  
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*010148*

Kommunal Landspensjonskasse

Gjensidig forsikringsselskap

Nordreisa kommune vI rådmann Orgnr.: 938 708 606  Foretaksregisteret

Postboks  174 Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo

9156 STORSLETT Tlf-: 55 54 85 00
www.klpno

Oslo, 4.  april  2019
Forsikringstakernr.  01942001

Att. rådmann og økonomiansvarlig

Nær  3  milliarder til kundenes premiefond for  2018

Tiltross for svake finansmarkeder gir årsresultatet til KLP rom for tilføring av overskudd til kundene også
for  2018.  Den  delen  av overskuddet som vil bli overført til premiefond for kunder med offentlig
tjenestepensjonsordning i KLP antas å bli på ca. 2,9 milliarder kroner. Det vil si om lag dobbelt så mye som
vi har anslått i tidligere prognoser.

Verdijustert avkastning ble 1,5 prosent, mens bokført avkastning ble 3,5 prosent for året. God avkastning på
eiendom bidro mest til overskuddet.

Det samlede overskuddet for  2018  ble 5,7 milliarder kroner. Som nevnt over tar vi sikte på å tilføre 2,9
milliarder av dette til kundenes premiefond. Resten av overskuddet, det vil si 2,8 milliarder, vil gå til
styrking av soliditeten i KLP. Det er viktig for at KLP skal stå godt rustet til å tåle vanskelige
finansmarkeder også fremover.

Det er imidlertid en forutsetning for tilføringen at årsregnskapet, med forslaget til anvendelse av
overskuddet, godkjennes av Generalforsamlingen i KLP 6. mai i år. Grunnen til at vi allerede nå går ut med
anslag på beløp, er ønske fra flere av våre eiere om tidligst mulig informasjon vedrørende elementer som
kan påvirke budsjettet deres.

Nedenfor følger et estimat på den andelen av overskuddet for  2018  som vil bli tilført deres premiefond i
løpet av mai i år.

Det endelige beløpet vil altså kunne avvike noe fra anslaget vi nå gir. Vi minner samtidig om at midler på
premiefondet bare kan benyttes til dekning av fremtidig pensjonspremie i KLP.

[Sumiainen kr 2 945 000   
I  tabellen  nedenfor fremgår den estimerte andelen av overskuddet som vil bli tilført deres premiefond
fordelt på hver pensjonsordning dere har i KLP.

,  kr 630 000
?  kr 2  300 000

kr 15 000

 

NB!  Ipensjonsordningenfor  sykepleiere er tilbakeført egenkapitalbidrag inkludert i beløpet.

Hovedkontor Regionskontor
Dronning Eulemias gale TO Zander Kaaes  gate 7

Oslo Bergen

01/001/000449/085409
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Ta gjerne kontakt med Våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

,)

f)

 

Sverre Thornes
konsernsjef
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Fra: Andrea Engen (andrea.engen@komrevnord.no)
Sendt: 23.04.2019 09:03:15
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Linda Halvorsen

Emne: Revisjonsberetning kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018
Vedlegg: Utg 600 Revisors beretning til prosjektregnskap.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger revisjonsberetning vedrørende prosjektregnskap for kompetanse‐ og innovasjonstilskudd 2018 for
videresendelse til Fylkesmannen i Troms.
 
Mvh
Andrea Engen
Revisor
KomRev NORD IKS
________________________________
E‐post: ae@komrevnord.no
Tlf: 77 60 05 16/97 73 02 56
Adresse: Vestregt. 33
9008 TROMSØ
www.komrevnord.no
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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 

 

 

 

 

 
Alle kommuner i Troms  

v/ bredbåndsansvarlige / næringskonsulenter    

  

 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/3762-3 Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV 

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

23967/19 77 78 81 94   25.03.2019 

 

 

Støtte til bredbåndsutbygging i Troms 2019 - Søknadsfrist 20.mai 2019. 

Frist for å sende kart for utbyggingsområde 25.april 2019 
 

For 2019 er det over Samferdselsdepartementets budsjettets kap. 1380 post 71 Tilskudd til 

bredbånd bevilget 197,75 mil. kr til bredbåndsutbygging. Av dette Troms fylke tildelt en 

økonomisk ramme på ca. 9,84 mill.kr. Troms fylkeskommune må sammen med kommunene 

komme opp med prosjekter som til sammen tilsvarer 9,84 mill. kr. i støtte over ordningen, og 

som oppfyller kriteriene som er satt av samferdselsdepartementet (se vedlagte tildelingsbrev). 

Hvis ikke vil overskytende bli lagt i en fellespott som de andre fylkene kan søke på. 

Fylkeskommunen skal (som i 2018) kvalitetssikre og prioritere søknadene og sende en 

innstilling til Nkom innen 19. juni. Nkom kontrollerer at prosjektene oppfyller kriteriene, men 

overstyrer ikke fylkeskommunens rangering av søknader så fremt de oppfyller kriteriene. 

 

Prioriterte områder over Nkom-ordningen 2019 er områder der hvor husstandene ikke har 

bredbåndstilbud på minimum 10 Mbit/s ned eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 

Mbit/s basert kun på Telenors kobbernett (xDSL). 

 

Informasjon om ordningen er på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) 

informasjonssider om ordningen. Nkom oppdaterer fortløpende opplysningene om 

tilskuddsordningen for bredbånd for 2019. 

www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/offentlig-støtte-til-bredbåndsutbygging.   

 

Dekningsinformasjon med dekningskart for deres kommune kan hentes på 

www.nkom.no/teknisk/bredånd/utbygging/dekningsinformasjon.  Her er også informasjon om 

Telenors nedleggingsplaner for kobbernettet.  

 

Søknadsfrister Troms:  

Kommunene i Troms må innen 29. mai 2019 sende søknad om støtte over Nkom-ordningen 

via portalen www.regionalforvaltning.no, støtteordning – Bredbåndsutbygging til Troms 

fylkeskommune.  Skjema for tilleggsopplysninger for det enkelte prosjekt må fylles ut og 

vedlegges søknaden. Innhold i skjemaet er lik det fylkeskommunen skal sende Nkom.  
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Skjema vil bli sendt kommunene etter forespørsel til saksbehandler når dette er klart. Omsøkt 

utbyggingsområde skal være tegnet inn på dekningskart for 2019 fra Nkom og vedlagt 

søknaden. 

 

Da fylkeskommunene i 2019 er ansvarlig for at det er gjennomført veiledende høring på 

Doffin om eksisterende og planlagt bredbåndstilbud i området det søkes støtte for, må 

kommuner som planlegger å søke om støtte over ordningen innen 25.april 2019 sende skisse 

til saksbehandler hvor planlagt utbyggingsområde er tegnet inn på 10Mbit og 30Mbit 

dekningskart for 2019 fra Nkom.  

 

Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknadene:  

Ved prioritering av områder som får støtte til bredbåndsutbygging over ordningen i 2019 skal 

fylkeskommunene sikre at: 

Minst 80 prosent av husstandene i fylket som får tilbud om bredbånd gjennom 

denne støtteordningen skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd 

med minst 10 Mbit/s eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert 

kun på Telenors kobbernett (xDSL), gitt at det fortsatt finnes slike husholdninger i 

fylket. Nkom kan etter søknad fra fylkeskommunen fravike kravet dersom dette er 

nødvendig for å utnytte fylkeskommunens ramme på en effektiv måte. 
 

Dette betyr at disse 2 situasjonene skal behandles likt, og det er derfor viktig at kommunene 

har detaljert oversikt over hvilken teknologi som tilbys i de områdene det søkes for.  

 

For søknader som gjelder områder som bare har tilbud på 10-30 Mbit/s over Telenors 

kobbernett, så må det dokumenteres særskilt i søknaden.  

- Bredbåndstilbud til fritidseiendommer er ikke støtteberettiget slik at kostnader knytte 

til tilbud til slike, må holdes adskilt i prosjektregnskapet. 

 

Har kommunen planer om å søke i år må følgende prosesser settes i gang umiddelbart: 

 

1. Hente dekningskart for 2019 som viser områder som har <10 Mbit/s og mellom 10 og 

30 Mbit/s for deres kommune på 

www.nkom.no/npt/dekningskart/Fylkesoversikt/19_Troms/.  

 

2. Legge de planlagt omsøkte områdene ut på høring på kommunens hjemmeside. Link 

til og kopi av hjemmesiden må legges ved søknaden, samt alle tilbakemeldinger på 

høringen. Bruk dekningskartene for å beskrive Planlagte utbyggingsområder.  

 

3. Innen 25.april må det sendes pr epost til saksbehandler, et kart hvor planlagt 

utbyggingsområdet er tegnet inn på dekningskartene for 2019. De bør også sendes så 

snart disse er bestemt av kommunen, dvs før fristen om mulig. Troms fylkeskommune 

må legge ut en samlet veiledende utlysing på Doffin med planlagte utbyggingsplaner 

for alle kommunene med 1 måneds frist. Tilbakemeldinger skal hensyntas i 

fylkeskommunal vurdering/prioritering av søknadene. 

 

4. Kommunen må forespørre landsdekkende operatører, samt lokale operatører dersom 

slike finnes, om utbyggingsplaner i de omsøkte områdene innen de nærmeste 3 årene. 

Planene skal være konkrete. Upresise svar som at operatøren vurderer eller muligens 

skal bygge ut og skal regnes som et negativt svar. Forespørslene og ev. svar må også 

legges ved søknaden. 

 

5. Minst 25 % av total prosjektkostnad skal være lokal medfinansiering (utbyggers andel 

kan ikke regnes med som lokal medfinansiering). 
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6. Kommunen må forsøke å få lokal medvirkning både økonomisk og ved dugnad. 

Denne må være dokumentert og forpliktende. Tilknytningsavgift for bredbåndsaksess 

kan regnes med her. 

 

7. Søknadsfrist er 29.mai 2019. Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning – 

ordning Bredbåndsutbygging. NB! Dekningskartet (10Mbit/s) skal vedlegges 

søknaden og man må tegne inn området det søkes for på kartet. Også områder det 

søkes om støtte til der det i dag er inntil 30 Mbit/s (kobberbasert) dekning må 

inntegnes på 30 Mbits-kartet hvis området bare har tilbud via Telenors kobbernett 

(dette må dessuten dokumenteres). Alle husstandene som er innenfor området skal få 

bredbåndstilbud hvis søknaden innvilges. 

 

Utfylt Tilleggsskjema skal også legges ved søknaden. 

 

Dersom kommunen ønsker å søke om midler er saksbehandler i fylkeskommunen behjelpelig 

med råd og veiledning i søknadsprosessen. 

 

Vedlagt brev fra om ordningen Nkom  med kriteriet og utkast til skjema for 

tilleggsopplysninger. 

 

Lykke til. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnar Davidsson 

avdelingsleder Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Adresseliste: 

- Alle kommuner i Troms 

 

Kopi: 

- Bredbåndsfylket Troms AS, Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØ 

 

 

Vedlegg. 

- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 19.03.19 Tilskudd til bredbåndsutbygging 2019 

– Oppfølging av tidligere tildelinger, med tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet 

28.02.19. 
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Deres dato:    
 
Saksbehandler: Tor Arne Knutsen 
 
  
   

Tilskudd til bredbåndsutbygging 2019 – Oppfølging av tidligere 

tildelinger 

 

Samferdselsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for støtte til utbygging av bredbånd i 

områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Retningslinjene følger vedlagt.  

 

I tillegg ser Nkom et behov for å klargjøre enkelte plikter og roller knyttet til tidligere års tildelinger.  

Nkom ber derfor om at dette brevet sendes ut til alle kommuner - også de som ikke er aktuelle for 

støtte i år.  

 

Oppfølging av tidligere tildelinger 

Nkom understreker at et nytt krav for tildelingene i 2018 er at det skal etableres ekstra rørkapasitet 

dersom støtten bl.a. brukes til å etablere rør eller kanaler, jf. akseptskjema.  Fra 2018 er det også 

et krav at det ikke kan inngås kontrakter med bindingstid med sluttkunder før fire uker etter at 

standardtilbudene for grossisttilgang er publisert, jf. akseptskjema.  Nkom ber fylkeskommunene 

sikre at konkurranseutlysninger og kontrakter knyttet til tildelinger i 2018 har med disse kravene.  

 

Nkom ser videre et behov for å klargjøre innholdet i plikten til å publisere standardtilbud for 

grossisttilgang på utbyggernes hjemmesider, en plikt som gjelder alle tildelinger fra og med 2014 

til og med 20181.  Det vil bli orientert om dette arbeidet på det planlagte informasjonsmøtet for 

fylkeskontaktene 11. april 2019.  Nkom vil vurdere å kreve at det inntas bestemmelser i 

utbyggingskontraktene for tildelinger i 2019 om at støtte ikke skal utbetales før standardtilbud for 

tidligere års tildelinger er publisert på hjemmesiden til utbygger.  

                                                
1 Jf. punkt (55) i notifiseringen vedlagt tildelingsbrevet for tildelinger 2014-2017 og akseptskjema for tildelinger i 2018.  
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Tilskudd til bredbåndsutbygging 2019

Økonomiske rammer

Stortinget har bevilget kr. 199 750 000 for dette formålet i 2019. Midle ne skal fordeles iht. punkt

3 i departementets retningslinjer . Nedenfor følger fordelingsnøkkelen og de øk onomiske

rammene for alle fylkene .

*) Ettersom beløp til Os lo utfra fordelingsnøkkelen er under kr. 100.000, er disse midlene fordelt

mellom de øvrige fylkene utfra samme nøkkel, jf. punkt 3 i departementets retningslinjer.

Sentrale endringer i departementets retningslinjer for 2019

For å ivareta områder hvor eksisterende bredbåndstilbud bortfaller som følge av

nedleggin gen av Telenors kobbernett er fordelingsnøkkelen mellom fylkene endret, jf.

punkt 3. Fordelingsnøkkelen er nå basert på summen av antall husholdninger som ikke

har bredbånd med minst 10 Mbit/s og husholdninger som har bredbåndstilbud med

nedlastingshastig het i intervallet 10 - 30 Mbit/s, men bare basert på Telenors kobbernett.

En vesentlig årsak til de store endringene i prosentandelen som tilfaller hvert fylke i 2019

i forhold til 2018 er at 50 % av midlene i 2018 ble fordelt utfra antall husstander som ik ke

hadde bredbåndsdekning hensyntatt utendørs mobildekning. Antallet slike husstander

har nå blitt så lavt at det ikke er egnet som fordelingsnøkkel.
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 Tilsvarende kriterier vil også bli benyttet for fordeling av eventuelle restmidler etter første 

tildeling, jf. punkt 11.  

 Prosjekter i kommuner som ikke oppfyller kravene i ledningsforskriften2 skal ikke tildeles 

støttemidler, jf. punkt 7. 

 Fylkeskommunene har ansvar for at det skjer en samlet konkurranseutlysning for 

fylkeskommunen, jf. punkt 12.  

 

Kommentarer til enkelte av punktene i retningslinjene  

8. Frist for innsending av innstilling er 19. juni 2019. 

12. Selv om konkurranseutlysningene skal skje samlet for hvert fylke, vil Nkom understreke 

viktigheten av å opprettholde engasjementet lokalt i kommunen med hensyn til å kartlegge 

behov og mulig dugnadsinnsats for å redusere utbyggingskostnadene.  Informasjon om 

«interessentlister»3, kartlagt vilje til dugnadsinnsats, muligheter for bruk av eksisterende 

infrastruktur og annen relevant informasjon som kan påvirke utbyggers kostnader må inngå 

i konkurransegrunnlaget for å sikre likeverdig informasjon.   

16. En veiledning for grossistpriser i statsstøttede nett som Nkom vil publisere høsten 2019 vil 

danne grunnlag for rådgivningen. 

17. Det vises til departementets kommenterer vedrørende mulig ny notifisering for 2019 i stedet 

for bruk av gruppeunntaket.  Dersom det blir en ny notifisering, vil det bli informert om dette 

i tildelingsbrevene.  For konkrete krav knyttet til gruppeunntaket vises det til akseptskjema 

for tildelingene i 2018. 

18. Dette kravet tilsvarer grunnlaget for fordelingsnøkkelen mellom fylkene, og sikrer at midlene 

rettes inn mot de som har størst behov for støtte.  Rådatafilene som er tilgjengelige på siden 

med dekningsinformasjon, jf. nedenfor, vil være et viktig verktøy for å sikre at dette kravet 

er oppfylt. 

21. Som i 2018 anser Nkom et tilbud med en datakvote på minimum 1 Terabyte som tilnærmet 

ubegrenset data.  Nkom vil utarbeide en veiledning for ytelsesvurdering av mobil- og FWA-

teknologi og tar sikte på å ferdigstille denne før tildelingsbrevene for 2019 sendes ut.   

23. Fylkeskommunen eller kommunen kan velge å anvende lokale offentlige støttemidler til 

utbygging av bredbåndstilbud til fritidsboliger.  Eventuell slik støtte regnes ikke som «lokale 

bidrag», jf. punkt 19.   

 

 

 

 

                                                
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212 
3 Informasjon både om teksten som interesserte har undertegnet, og antall interesserte.  
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Dekningsinformasjon – Offentlig høring 

Dekningsinformasjon ligger tilgjengelig på Nkoms hjemmesider4. Nkom vil også minne om at alle 

prosjekter det søkes støtte til, må ha vært gjennom en offentlig høring for å avdekke om det 

eksisterer et tilbud eller er planer om kommersiell utbygging i de aktuelle områdene. En slik 

offentlig kunngjøring må legges ut på Doffin som veiledende kunngjøring5.  Kravet til slik nasjonal 

kunngjøring er ikke til hinder verken for lokale høringer på kommunalt nivå for behovskartlegging, 

eller for direkte kontakt med enkelte tilbydere for å kartlegge eksisterende eller planlagte tilbud.  

Nkom minner om at dokumentasjon på gjennomføring av høring, herunder oversikt over mottatte 

svar, skal arkiveres i minimum 10 år.  

 

Nedlegging av kobbernettet 

Telenor varslet i januar 2019 nedleggelse av kobbernettet i Norge innen fire år. Nkom har tatt opp 

denne problemstillingen med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) når det gjelder statsstøtte til 

bredbåndsutbygging i berørte områder. Inntil vi eventuelt har fått godkjenning fra ESA, vil det ikke 

være tillatt å anvende statsstøtte til å tilby tjenester i områder som i dag har tilbud om bredbånd 

med en nedlastingshastighet på mer enn 30 Mbit/s (NGA-tilbud) selv om dette er basert kun på 

Telenors kobbernett som er varslet nedlagt. Dersom ESA ikke gir godkjenning for å bygge ut med 

statsstøtte i parallell med eksisterende xDSL-tjeneste, kan nettet likevel forberedes for tilkobling 

av disse kundene, og de kan få tilbud fra det statsstøttede nettet på det tidspunktet DSL-tjenesten 

legges ned.  Dersom ESA godkjenner statsstøtte for tilbud til kunder som har NGA-tilbud basert 

på xDSL, vil dette bli kommunisert i tildelingsbrev. 

 

Frist for innsending av innstilling fra fylkene 19. juni 2019 

Fylkeskommunen sender sin prioriterte innstilling til Nkom innen 19. juni 2019.  En mal for 

innstilling tilsvarende den for 2018, vil bli utarbeidet og offentliggjort i løpet av våren.  

Fylkeskommunene utformer selv søknadsskjema som kommunene skal benytte.  Merk at dersom 

det tas utgangspunkt i skjemaet fra 20186, må punkt 4.3 endres for å reflektere de endrede 

kravene i punkt 18 i årets retningslinjer. Nkom vil utfra innstillingen kontrollere at 

prosjektporteføljen samlet er i tråd med retningslinjene.  Skjemaet for tilleggsinformasjon kan 

fylkeskommunen velge å benytte som søknadsskjema fra kommunene, men det står 

fylkeskommunen fritt å bruke annen søknadsform eller endre/utvide skjemaet.  Slike 

søknadsskjemaer fylkeskommunen mottar fra kommunene sendes ikke til Nkom.  

 
 
 

                                                
4 https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/dekningsinformasjon  
5 Se f.eks. https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-308179  
6 Jf. «Skjema for tilleggsinformasjon» for ordningen fra 2018. 
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Informasjonsmøte   

Departementet og Nkom inviterer til et informasjonsmøte for fylkeskontaktene i Oslo torsdag 11. 

april 2019 kl. 11:00-15:00.  Invitasjon med program og påmeldingsinformasjon kommer i egen 

sending.  

  
Dersom det er andre spørsmål til tilskuddsordningen og de nye retningslinjene ber vi om at disse 

sendes til Nkom snarest mulig slik at svar kan forberedes til informasjonsmøtet. Nkom vil 

fortløpende oppdatere en «spørsmål og svar» side på våre hjemmesider: www.nkom.no. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Per Eirik Heimdal Camilla Broch Pedersen 

avdelingsdirektør seksjonssjef 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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  Adresseliste 

 

Mottaker Kontaktperson Adresse Poststed Land 

Akershus 

fylkeskommune 

           Postboks 1200 

Sentrum 

0107 OSLO Norge 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

           Postboks 788 

Stoa 

4809 ARENDAL Norge 

Buskerud 

fylkeskommune 

           Postboks 3563 3007 

DRAMMEN 

Norge 

Finnmark 

fylkeskommune 

           Fylkeshuset 

Postboks 701 

9815 VADSØ Norge 

Hedmark 

fylkeskommune 

           Postboks 4404, 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR Norge 

Hordaland 

fylkeskommune 

           Postboks 7900 5020 BERGEN Norge 

Møre og 

Romsdal 

fylkeskommune 

           Postboks 2500 6404 MOLDE Norge 

Nordland 

fylkeskommune 

           Fylkeshuset 8048 BODØ Norge 

Oppland 

fylkeskommune 

           Postboks 988 2626 

LILLEHAMMER 

Norge 

Oslo kommune            Rådhuset 0037 OSLO Norge 

Østfold 

fylkeskommune 

           Postboks 220 1702 

SARPSBORG 

Norge 

Rogaland 

Fylkeskommune 

           Postboks 130 

Sentrum 

4001 Stavanger Norge 

Sogn og 

Fjordane 

fylkeskommune 

           Askedalen 2 6863 

LEIKANGER 

Norge 

Telemark 

Fylkeskommune 

           Postboks 2844 3702 SKIEN Norge 

Troms 

fylkeskommune 

           Postboks 6600 

Langnes 

9296 TROMSØ Norge 

Trøndelag 

fylkeskommune 

           Fylkets 

husPostboks 

2560 

7735 

STEINKJER 

Norge 
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Vest-Agder 

Fylkeskommune 

           Postboks 517 

Lundsiden 

4605 

KRISTIANSAND 

S 

Norge 

Vestfold 

fylkeskommune 

           Postboks 2163 3103 

TØNSBERG 

Norge 

 

 

189



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Luft- post- og 
teleavdelingen 

Saksbehandler 
Halvor Ødegaard 
22 24 48 31 

Bredbåndsstøtte 2019 

Samferdselsdepartementet viser til dialog mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
(Nkom) og departementet om retningslinjer for tilskudd til bredbånd i 2019, herunder Nkoms 
brev til departementet av 5. desember 2018. Vi viser også til møte med Nkom og Nasjonalt 
breibandsråd, hvor Nasjonalt breibandsråd på vegne av fylkeskommunene ga innspill til 
departementet om forvaltningen av midlene i 2019.  
 
Samferdselsdepartementet har blant annet på bakgrunn av nevnte dialog og innspill besluttet 
at nedenstående prinsipper skal legges til grunn for bruk av statlige midler til bredbånd (dvs. 
midler over kap. 1380, post 71) i 2019.  
 
Prinsipper for forvaltning av midler over kap. 1380, post 71 (bredbånd) 

Samferdselsdepartementet ber Nkom om å gjennomføre tilskudd til bredbånd i 2019 i tråd 
med følgende prinsipper: 
 
Overordnede prinsipper 

1. Prosjektene som kan få støtte 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. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s 
nedlastningshastighet. 
 

2. Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke 
gjennomføres i tråd med ordningen 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Postboks 93 
4791 LILLESAND 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

15/3709-25 

Dato 

28. februar 2019 

 

 

190



 

 

Side 2 
 

 
 
Prosess 

3. Nkom fastsetter en økonomisk ramme for hvert fylke basert på bevilgningen på kap. 
1380, post 71 og en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen baseres på summen av 
antall husholdninger i fylket som ikke har tilbud om bredbånd med 
nedlastningshastighet på minst 10 Mbit/s og antall husholdninger i fylket som har 
tilbud om bredbånd med nedlastningshastighet i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun 
på xDSL iht. siste tilgjengelige tall for bredbåndsdekningen.1 
 

4. Dekningsgradene som nevnt i punkt 3 skal være basert på fast bredbånd, inklusive 
fast radio, og innendørs mobildekning (LTE). 
 

5. Nkom informerer den enkelte fylkeskommune om de økonomiske rammene. 
 

6. Den enkelte fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen 
og utarbeider en innstilling over hvilke prosjekter som skal få støtte i fylket. 
 

7. Prosjekter i kommuner som ikke oppfyller kravene i ledningsforskriften2 skal ikke 
tildeles støttemidler og skal dermed ikke inkluderes i fylkeskommunens innstilling.  
  

8. Fylkeskommunens innstilling oversendes Nkom innen tre måneder etter at Nkom 
har informert om rammen. Nkom kontrollerer at prosjektporteføljen som omfattes av 
innstillingen er i tråd med ordningen, etter hvert som innstillinger mottas.  
 

9. Nkom utsteder deretter et tildelingsbrev med akseptskjema. Når de formelle 
akseptene foreligger, kan Nkom utbetale de økonomiske støttebeløpene til 
fylkeskommunene. 
 

10. Eventuelle overskytende midler, som følge av at en eller flere fylkeskommuner ikke 
benytter seg av hele sin tildelte ramme innen fristen på 3 måneder, gjøres 
tilgjengelig for andre fylkeskommuner som kan fremme innstillinger om ytterligere 
prosjekter innen en nærmere angitt frist. 
 

11. Tildeling av midler etter punkt 10 skal baseres på tilleggsinnstillinger som gir flest 
husholdninger som i dag ikke har bredbåndstilbud, bare et tilbud med 
nedlastningshastighet på under 10 Mbit/s eller tilbud om bredbånd mellom 10 og 30 
Mbit/s kun basert på xDSL. 
 

12. Fylkeskommunene innhenter akseptskjema fra de ulike kommunene/prosjekteierne 
og har ansvar for at konkurranseutlysninger av de aktuelle prosjektene skjer samlet 

                                                
1 En eventuell fordeling av økonomisk ramme under 100 000 kr anses som uhensiktsmessig av praktiske årsaker. 
I de tilfeller et fylke får en andel av midlene som tilsier en økonomisk ramme lavere enn kr. 100 000, skal dette 
fylkets økonomiske ramme derfor tilfalle de øvrige fylker, fordelt etter samme nøkkel som øvrige midler. 
2 Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg 
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som en utlysning og innen ett år fra den dato tildelingsbrev er oversendt fra Nkom. 
 

13. Anbudsinvitasjon og kontrakt skal ha bestemmelser om at utbygger plikter å gi den 
informasjon til prosjekteier eller Nkom som er nødvendig for å sikre at utbygger 
oppfyller kravene i statsstøtteregelverket og andre krav knyttet til ordningen, og å 
innrette seg etter pålegg fra prosjekteier som er nødvendige for å sikre at kravene i 
statsstøtteregelverket etterleves. 
 

14. Fylkeskommunene rapporterer bruk av midlene til Nkom når prosjektene er ferdige, 
senest 2 år etter at midlene er utbetalt. Dersom prosjektene ikke er ferdigstilte innen 
fristen, skal fylkeskommunen melde fra om dette med en ferdigstillelsesplan innen 
samme frist. 
 

15. Nkom bes bidra til at det i regi av fylkeskommunene etableres en enhetlig 
kartløsning for utbyggingsprosjektene på nasjonalt nivå.  
 

16. Nkom skal ved behov rådgi prosjekteier vedrørende grossistprodukter med priser og 
i tvister mellom tilgangskjøpere og utbygger. 

 

Vilkår 

17. Støtten som gis under ordningen skal være i tråd med gruppeunntaket for 
bredbåndsstøtte (GBER).  
 

18. Minst 80 prosent av husstandene i fylket som får tilbud om bredbånd gjennom 
denne støtteordningen skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd 
med minst 10 Mbit/s eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert 
kun på Telenors kobbernett (xDSL), gitt at det fortsatt finnes slike husholdninger i 
fylket. Nkom kan etter søknad fra fylkeskommunen fravike kravet dersom dette er 
nødvendig for å utnytte fylkeskommunens ramme på en effektiv måte. 
 

19. Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for 
prosjektene (samlet) som fylkeskommunen innstiller for støtte. 
 

20. Prosjektene som søker om støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan 
f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd. 
   

21. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en 
fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil som 
fastnett med ubegrenset data, eller tilnærmet ubegrenset data, inkludert i 
månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd).  For eventuelle 
tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet 
dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy 
kapasitet også ved høy belastning i nettet.  
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22. Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle 
husholdninger og bedrifter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, 
dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området. 
  
Dette betyr f.eks. at dersom det søkes om støtte til utbygging av bredbånd i et gitt 
geografisk område, skal prosjekter som mottar slik støtte etablere et reelt tilbud om 
NGA-bredbånd til alle innbyggere og virksomheter i det aktuelle geografiske 
området som ikke har slikt tilbud fra før.  
 
Områdene skal avgrenses slik at husholdninger/bedrifter eller klynger som 
nettstrukturmessig naturlig hører til området inngår i utbyggingsprosjektet. Nkom 
kan etter søknad fra fylkeskommunen gi unntak fra dette kravet. Der det er 
husholdninger/bedrifter med NGA-dekning innenfor områder som ellers ikke har 
dekning, må ikke disse gis tilbud i forbindelse med prosjektet, og slike 
husholdninger/bedrifter kan markeres som unntatt i ellers sammenhengende 
områder. 
 

23. Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke til 
hinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter 
også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etablere 
tilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete 
prosjektet. 
   

24. Utbyggere med offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg på det aktuelle 
nettet til rimelige vilkår, for å tilby bredbånd i tilgrensende områder. 
 

25. Departementet kan gjøre unntak fra disse retningslinjene i særlige tilfeller. 

 
 
Eventuell notifisering av ordning for 2019 

Ordningen i 2018 er basert på det såkalte gruppeunntaket for bredbåndsstøtte (GBER3). 
Vilkårene under gruppeunntaket er relativt rigide og gir liten fleksibilitet med hensyn til lokale 
(nasjonale) tilpasninger. Det er grunn til å tro at en notifisering4 av støtten kan gi noe større 
fleksibilitet, for eksempel i noen tilfeller til å forenkle kravet om tredjepartstilgang.  
 
Departementet vil be Nkom om å undersøke om det vil være hensiktsmessig å gjennomføre 
en notifisering av ordningen for 2019. 
 
 

                                                
3 General Block Excemption Regulation 
4 En notifisering av støtten innebærer at man søker ESA om godkjennelse av en ordning, hvorpå man får et 
vedtak fra ESA om at støtten er godkjent. I dette tilfellet baseres støtten ikke på gruppe unntaket med på ESAs 
retningslinjer for bredbåndsstøtte.  
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Nærmere om spørsmålet om støtte til områder som i dag har bredbånd 
basert på xDSL. 
 
Som omtalt ovenfor, mener departementet at husstander som i dag har tilbud om bredbånd 
mellom 10 og 30 Mbit/s kun basert på Telenors kobbernett skal prioriteres i ordningen, i 
tillegg til husstander som ikke har bredbånd med 10 Mbit/s eller mer. Slikt tilbud er ikke å 
anse som NGA-bredbånd og støtte til slike husstander for å bygge ut tilbud om NGA anses 
derfor for å være i tråd med statsstøttereglene. Det kan imidlertid i enkelte tilfeller tenkes å 
være hensiktsmessig også å benytte midlene til å bygge ut tilbud om NGA-bredbånd til 
husstander som i dag har tilbud om bredbånd med hastighet over 30 Mbit/s kun over 
Telenors kobbernett (xDSL), fordi Telenors planlagte sanering av kobbernettet gjør at dette 
tilbudet i løpet av få år vil forsvinne. Pr. i dag er det uklart om statsstøtteregelverket åpner for 
å gi støtte til utbygging av bredbåndstilbud til husstander som i dag har tilbud om bredbånd 
på over 30 Mbit/s kun basert på Telenors kobbernett. Departementet ber derfor Nkom om å 
undersøke nærmere hvilke muligheter som finnes i regelverket for å benytte midlene også til 
bredbåndsutbygging i slike tilfeller. 
 
Nærmere om definisjonen av NGA 
 
NGA bredbånd er i retningslinjene definert ut ifra tekniske kriterier, i hovedsak 
nedstrømshastighet (>30 Mbit/s). Det kan imidlertid være tilfeller hvor et bredbåndstilbud 
teknisk sett kan gi over 30 Mbit/s men hvor de kommersielle vilkårene gjør at det blir 
uforholdsmessig kostbart for sluttkunden å benytte seg av tilbudet. Departementet ber Nkom 
å vurdere, og i denne forbindelse om nødvendig innlede dialog med EU-kommisjonen 
og/eller ESA, om det er grunnlag for å inkludere andre parametre i definisjonen av et NGA-
bredbånd, herunder pris. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Kvalvåg (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Halvor Ødegaard 
Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

194



 

_ l M Di
å??? lntegrerings— og

mangfoldsdirektoratet

NORDREISA KOMMUNE Unntatt offentlighet

v/flyktningkonsulenten jf offl. lov  §  13

9156 STORSLETT Komm.nr.: 1942

DERES REF VÅR REF DATO

18-00820—5 - karm 09.01.2019

UTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2018

Vi viser til Deres År 1 krav av 17.10.2018 og overfører

kr 935 000,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. ”Intgr-090119”.
Beløpet gjelder:

Tilskudd t e r Sats Antall Sum tilskudd

Inte rerinostilskudd r-1 2018 187 000 2 kr 374 000 00

Inte rerin stilskudd r-1 Barn 2018 187 000 3 kr 561 000 00

Jf. vårt rundskriv 02/2018 om særskilt tilskudd, pkt. 3.7 «Tilskudd når mor/far ankommer

landet», har kommunen krav på særskilt tilskudd til og med terminen etter at mor og/eller
far ankom landet og bosettes sammen med barnet. Mor, DUF-nr. 2017 161883 01, ankom

landet 21.12.2018. Særskilt tilskudd for enslig mindreårig med DUF-nr. 2015 230429 03

stoppes derfor etter 1. termin 2019.

Med hilsen

for lntegrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Karoline Opsal Marøy (sign.)

rådgiver

IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo l Tollbugata 20, 0031 Oslo l Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.n0 l Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no l Bankkontonr : 7694 05 12693
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet .lb/5:90

internett?

Nordreisa kommune Unntatt offentlighet
jf offentlighetsloven § 13
og forvaltningsloven § 13 i””

 

v/flyktningkonsulenten

9156 STORSLETT Kommune: 1942

 

19-02678-1-vst 26.03.2019 l  .

SIERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17 - 20 ÅR  -  1.  TERMINUTBETALING  2019

Tilskuddet er  i  2019 kr 755 300,- pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

04.02.1999

11.09.1999

13.10.1999

22.10.1999 .

26.10.1999

30.11.1999

10.05.2000

25.07.2000

09.08.2000 '

24.10.2000  '

28.10.2000

11.11.2000

10.04.2002

13 enslige mindreårige a' kr 755 300,— gir totalt kr 9  818  900,00

Denne utbetalingen gjelder 1. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med kr 2  454  725,00
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ue øvrige terminutbetalingene VII skje ultimo juni, ultimo september og primo desember.

Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med det kommunen menerå ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket
i senere utbetalinger, beløpet må eventuelt tilbakeføres til IMDi. Ide tilfellene mor/far
ankommer landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen melde fra. Tilskuddet
utbetales til og med terminen etter at mor/far er bosatt sammen med barnet.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

. . Veslemøy Standnes (sign.)
Henrik Cafer Cenar (Sign.) seniorrådgiver
økonomi- og tilskuddssjef
Økonomi— og driftsavdelingen
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Nordreisa kommune Unntatt offentlighetif ' " '
. offentlighetsloven § 13 og

v/flyktningkonsulenten .forvaltningsloveng13 , ,,

9156 Storslett Kommune: 1942 > '  ]  vii,”
«",l ','

331: fig); j ';»

lG/Séo
!=.

19-02342-1-Vst 15.03.2019

1. TERMINUTBETALING AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR ÅR
2019

Ifølge vedlagte lister vil IMDi i løpet av 2019 utbetale integreringstilskudd År 2—5 for
følgende antall personer:

14 personer bosatt i 2015 a kr 71 600,00 kr 1 002 400,00

32 personer bosatt i 2016 a kr 85 500,00 kr 2 736 000,00

22 personer bosatt  i  2017 å kr 172 000,00 kr 3 784 000,00

22 personer bosatt i 2018 å kr 242 000,00 kr 5 324 000,00

90 personer bosatt gir TOTALT kr 12 846 400,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres med dette 1/4 av det totale beløpet.

kr 3 211 600,00

Utbetalingen er  i  samsvar med vedlagte liste fra Det Sentrale Folkeregister (DSF).

Integreringstilskuddet for 2019 blir utbetalt i fire terminer, hvorav dette er den første.
Øvrige tre terminer utbetales medio juni, medio september og ultimo november 2019.

Vi ber kommunen gjennomgå listen fra DSF.

Kommunen skal rapportere om personer som ikke er oppført på listen, men som nå bor i
kommunen og ble bosatt i årene 2015-2018. Kommunen skal også rapportere om personer
som er oppført på listen, og som de dermed får utbetalt tilskudd for, men som ikke
oppholdt seg i kommunen pr. 1.1.2019, enten fordi de har reist ut av landet, er ukjente for
kommunen eller er døde.

i
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Vi ber om at eventuelle korrigeringskrav blir sendt til Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet snarest mulig.

Vi viser til vårt rundskriv  01/19  ”Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og
barnehagetilskudd 2019” samt korrigeringskrav for integreringstilskudd år 2-5 2019, og
skjema for krav om integreringstilskudd år-l 2019. Rundskriv og skjema kan lastes ned fra
IMDis hjemmeside www.imdi.no.

Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef Veslemøy Standnes (sign.)
Økonomi- og driftsavdelingen seniorrådgiver

Vedlegg: Liste fra Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Side 2 av 2
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  28.03.2019  2018/293 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Trude Hagen Hansen, 77642171 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Tildeling av kommunale virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) for 2019 

 
1. Innledning 
Grunnlaget for bruk av kommunale virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er 
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og «Tildelingsbrev for 2019 og 
virksomhets- og økonomiinstruks til Fylkesmannen i Troms og Finnmark» fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet datert 19.12.2018.  
Tildelingsbrevet fra KMD til fylkesmennene finnes her: 
https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2019/ 
 
Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene. Ramma til den enkelte kommune 
skal mellom anna fastsettes ut fra kommunenes fleirårige tiltaksstrategier. Fylkesmannen har og 
vektlagt kommunenes aktivitetsbudsjett for 2019 og historisk bruk av midlene.  
 
2. Revisjon av tiltakstrategiene/retningslinjer for prioritering av søknader 
Jfr § 3 i forskrift om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal det fastsettes overordna 
retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom 
Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.  
 
Kommunenes tiltaksstrategier har vært utarbeidd fra 2005 og hatt 4- års varighet. Gjeldende 
periode er 2017 – 2020. Vi ber de kommunene som ikke har sendt inn 
tiltakstrategier/retningslinjer om å levere det snarest. 
   
 
3. Rammer til fordeling 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er for 2019 tildelt separate rammer for fylkene. 
 
 
 
 
Midler der kommunene har vedtaksmyndighet:  
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Skogkultur, tynning, miljøtiltak og andre tiltak: 
 Tildeling 2019 

kr 
Overført fra 2018 

kr 
Disponibel ramme 

kr 
Troms 2 300 000 381 251 2 681 251 
Finnmark 400 000 23 400 023 

 
 
 
Midler der fylkesmannen har vedtaksmyndighet: 
 
Vegbygging og drift med taubane m.m. 
 Tildeling 2019 

kr 
Overført fra 2018 

kr 
Disponibel ramme 

kr 
Troms 6 500 000 37 997 6 537 997 
Finnmark 500 000 705 639 1 205 639 

 
Skogbruksplanlegging med miljøregistrering: 
 Tildeling 2019 

kr 
Overført fra 2018 

kr 
Disponibel ramme 

kr 
Troms 0 784 130 784 130 
Finnmark 0 153 450 153 450 

 
 
 
4. Tildeling av NMSK-midler til kommunene i 2019 
Oversikt over tildeling 2019 til kommunene står i vedlegg 1.  
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å prioritere planting da det er lite NMSK-midler 
tilgjengelig.  
 
Etter 15. august 2019 vil Fylkesmannen vurdere status for forbruk av tilskottsmidler i den enkelte 
kommune. Dersom det viser seg at det ikke er behov for den tildelte ramma, vil Fylkesmannen 
trekke inn og omfordeles midlene til kommuner som har større behov enn tildelt beløp.  
 
5. Rutiner for tilsagn og utbetaling av tilskott 
Krav om utbetaling av skogfond og tilskott til skogkultur skal skje gjennom 
Landbruksdirektoratet sin web-baserte tjeneste for skogeiere og saksbehandlere i 
landbruksforvaltninga (Web-Skas). Her kan man m.a. gjøre oppslag på skogfondskonto og 
registrere utbetalingskrav. 
 
6. Kontroll 
Det følger av forskriftene for NMSK-midlene at kommunene skal kontrollere at bruken av 
midlene er i tråd med forutsetningene. Landbruksdirektoratet har utarbeidd en veileder for 
risikobasert kontroll av tilskott til skogkultur og utbetalinger fra skogfond. Den finnes her:  
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd/publikasjoner 
Rutinene som er beskrevet er gjeldende fra og med 2019.  
 
Når det gis tilsagn om tilskott, må kommunen ta forbehold om at kommunen, Fylkesmannen 
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eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av 
tilskottsmidlene er skjedd i tråd med forutsetningene.  
 
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i 
samsvar med forutsetningene. Fylkesmannen kan gjennomføre kontroll av kommunens 
tilskottsforvaltning med utgangspunkt i «Reglement for økonomistyring i staten» av 
01.01.2006 § 15.  
 
 
7. Rapporteringer 
 
15. august - Forbruksoversikt 
Kommunene i Troms bes sende inn en kort oversikt over forbruk av midler så langt, og behov for 
midler ut året innen 15. august. Denne rapporteringa vil danne grunnlag for vurdering av 
omdisponering mellom kommunene og evt. tilbakemelding til Landbruksdirektoratet om behov 
for ytterligere midler. 
 
1. november - Forbruksrapport, aktivitetsbudsjett o.a. 
Fylkesmannen har frist 1. desember for å sende inn forbruksrapport 2019 og behov for midler 
2020 til Landbruksdirektoratet, og må derfor ha budsjett og rapporter fra kommunene ei tid 
før dette. 
 
Frist for kommunene: 1. november 2019: 
 
 Forbruksrapport for 2019 

Innvilga pr. 1. november 
Forventa samla innvilgning for året (prognose) 
Antatt udisponerte midler pr. 31.12. 

 
 Aktivitetsbudsjett for 2020 

 
 Statistikkopplysninger. Kommunene skal sende inn ferdig utfylt og kontrollert 

statistikkskjema for skogkultur utarbeidd av Fylkesmannen (excel-arket). 
 
Andre rapporter 
 Miljøtiltak. Kommunene skal sende inn skriftlig rapport over bruken av midler til 

miljøtiltak etter § 6 i forskrifta. 
 
 Andre tiltak i skogbruket. Kommunene skal sende inn skriftlig rapport fra prosjekter 

som har mottatt tilskott jfr § 8 i forskrifta. 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Nergård Nyre (e.f.) 
landbruksdirektør 

  
 
Trude Hagen Hansen 
fylkesskogmester 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste: 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karlsøy kommune Kirkebakken 1 9130 HANSNES 
Berg kommune Ingrid Bjerkås-veien 

23 
9385 SKALAND 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Lavangen kommune Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 
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Vedlegg 1: Tildeling av NMSK-midler til kommunene i 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune Tildeling 2019 
kr 

Balsfjord 500 000 
Bardu 350 000 
Berg 0 
Dyrøy 170 000 
Gratangen 30 000 
Harstad 75 000 
Ibestad 0  
Karlsøy 0  
Kvæfjord 75 000 
Kvænangen 30 000 
Kåfjord 15 000 
Lavangen 0  
Lenvik 30 000 
Lyngen 40 000 
Målselv 970 000 
Nordreisa 90 000 
Salangen 35 000 
Skjervøy 6 000 
Skånland 75 000 
Storfjord 0 
Sørreisa 170 000 
Torsken 0 
Tranøy 20 000 
Tromsø 0 
 
Sum Troms 

 
2 681 000 

 
Finnmark v/Alta 
kommune 

 
 

400 000 

204



FORBRUKSOVERSIKT PR 15. AUGUST

BEHOV UT OVER FØRSTE TILDELING

Kommune:

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skogkultur, inkl. tynning
Miljøtiltak i skog
Andre tiltak i skogbruket

Kommentarer/merknader:

Fylkesmannen i Troms 02/13 THH
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Forbruksoversikt pr 15. august 2019
Tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
0 kommune

Skogkultur Daa, m3 Kostnad Tilskott
Planting nyanlegg
Markberedning
Avstandsregulering i lauvskog
Lauvrydding i barskog
Tynning i lauvskog
Tynning i barskog
Stammekvisting, barskog
Stammekvisting, lauvskog
Andre skogkulturtiltak Hva:
Skjøtsel av skog i kantsoner/kulturminner

Sum 0 0

Miljøtiltak i skog Daa Kostnad Tilskott
Skjøtsel for å ivareta/utvikle miljøverdier
Avstå fra hogst eller legge om drifta
Unngå vegbygging i villmarksprega områder

Sum 0 0

Andre tiltak i skogbruket Kostnad Tilskott
Ekstra skogkultursatsing, oppsøkende virksomhet
Fellestiltak for økt avsetning av virke
Fellestiltak for bioenergi
Andre tiltak           Hva:

Sum 0 0

Sum alle tiltak

Merknader (kan eventuelt føres på eget ark):
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Behov for midler ut over dagens tildeling
Tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
0 kommune

Skogkultur Daa, m3 Kostnad Tilskott
Planting nyanlegg
Markberedning
Avstandsregulering i lauvskog
Lauvrydding i barskog
Tynning i lauvskog
Tynning i barskog
Stammekvisting, barskog
Stammekvisting, lauvskog
Andre skogkulturtiltak Hva:
Skjøtsel av skog i kantsoner/kulturminner

Sum 0 0

Miljøtiltak i skog Daa Kostnad Tilskott
Skjøtsel for å ivareta/utvikle miljøverdier
Avstå fra hogst eller legge om drifta
Unngå vegbygging i villmarksprega områder

Sum 0 0

Andre tiltak i skogbruket Kostnad Tilskott
Ekstra skogkultursatsing, oppsøkende virksomhet
Fellestiltak for økt avsetning av virke
Fellestiltak for bioenergi
Andre tiltak           Hva:

Sum 0 0

Sum alle tiltak

Merknader (kan eventuelt føres på eget ark):
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SKOGKULTURSTATISTIKK
kommune År: 2019

Samleoversikt: Da Kostnad Statstilskott

Markberedning 0 0 0
Planting - nyanlegg 0 0 0
Planting - supplering 0 0 0
Rydding 0 0 0
Avstandsregulering 0 0 0
Hogst av nyttbart lauv 0 0 0
Stammekvisting 0 0 0
Tynning 0 0 0
Sum 0 0 0

Planting - juletre 0 0 -

Utarbeidd av FMLA 2004 - oppdatert 12.10.2017
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Statistikk for markberedning Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finans-
iering

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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SUM 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistikk for planting Kommune: 0 År: 2019
- nyanlegg

Utgifter Finansiering

Skogeier Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar

Antall
planter Treslag

Prov-
eniens

Plante-
kjøp Leid hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott Skogfond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Side 2 Utgifter Finansiering

Skogeier Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar

Antall
planter Treslag

Prov-
eniens

Plante-
kjøp Leid hjelp

Eget
arbeid Mva ureg.

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Udekka
invest-
ering

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sum
finans-
iering

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

Finansiering
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Sum
finans-
iering

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

Finansiering
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Statistikk for suppleringsplanting Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar

Antall
planter Treslag

Prov-
eniens

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sum
finans-
iering

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

Finansiering
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Statistikk for mekanisk rydding Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar Treslag

n = nat
k = kult

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finans-
iering

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistikk for avstandsregulering Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar Treslag

n = nat
k = kult

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finans-
iering

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistikk for hogst av nyttbart lauv Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar Antall m3

n = nyanl.
e = et.arb

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finansi-

ering
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistikk for stammekvisting Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar Treslag

Leid
hjelp

Eget
arbeid

Mva
ureg.

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finansi-

ering
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistikk for tynning Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar Antall m3

Treslag
g f b

Maskinell/
manuell

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

Stats-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finansi-

ering
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistikk for juletreplanting Kommune: 0 År: 2019

Utgifter Finansiering

Skogeier (etternamn, fornamn) Gnr/Bnr
S-

kontonr
Antall
dekar

Antall
planter Treslag

Prov-
eniens

Leid
hjelp

Eget
arbeid Mva

Sum
kostnad

BU-
tilskott

Skog-
fond

Egen
betaling
av mva

Udekka
investering

(egen-
innsats)

Sum
finansi-

ering
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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FORBRUKSRAPPORT 2019

AKTIVITETSBUDSJETT 2020

Kommune:

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skogkultur, inkl. tynning
Veibygging
Miljøtiltak i skog
Drift med taubane, hest o.a.
Andre tiltak i skogbruket
Skogbruksplanlegging, inkl. MIS

Kommentarer/merknader:

Fylkesmannen i Troms 10/05 rev 05/18 THH
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Forbruksrapport 2019

Tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

0 kommune

Tildelte NMSK-midler 2019: kr

Tilleggsbehov: kr

Forbruk 2017
Innvilga

pr 1. nov.
Forventa samla
innvilging 2019

Antatt udisponerte
midler 31.des.

406 Skogkultur
407 Tynning
401 Miljøtiltak 
421 Andre tiltak

Sum alle tiltak 0 0 0

Merknader (kan eventuelt føres på eget ark):
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Aktivitetsbudsjett 2019
Tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
0 kommune

Skogkultur Daa, m3 Kostnad Tilskott
Planting nyanlegg
Markberedning
Avstandsregulering i lauvskog
Lauvrydding i barskog
Tynning i lauvskog
Tynning i barskog
Stammekvisting, barskog
Stammekvisting, lauvskog
Andre skogkulturtiltak Hva:
Skjøtsel av skog i kantsoner/kulturminner

Sum 0 0

Miljøtiltak i skog Daa Kostnad Tilskott
Skjøtsel for å ivareta/utvikle miljøverdier
Avstå fra hogst eller legge om drifta
Unngå vegbygging i villmarksprega områder

Sum 0 0

Andre tiltak i skogbruket Kostnad Tilskott
Ekstra skogkultursatsing, oppsøkende virksomhet
Fellestiltak for økt avsetning av virke
Fellestiltak for bioenergi
Andre tiltak           Hva:

Sum 0 0

Vegbygging Antall anlegg Lengde m Kostnad Tilskott
Traktorveger
Skogsbilveger

Sum 0 0

Drift med taubane, hest oa. M³ Kostnad Tilskott
Drift i bratt terreng
Vekslende drift
Lang transport
Andre tiltak           Hva:

Sum 0 0

Skogbruksplanlegging Daa Kostnad Tilskott
Skogbruksplanlegging
Miljøregistrering i skog (MIS)

Sum 0 0

Sum alle tiltak 0 0
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Merknader (kan eventuelt føres på eget ark):
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 19.03.2019 19:28:20
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av to komunale elvarebiler.pdf

Vår ref 2019/2656

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

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

Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av to komunale
elvarebiler

Det vises til deres søknad om tilskudd av 09.02.2019 med referansenummer 19S232D8. Det er søkt
om et tilskudd på kr 120 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 100 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Anskaffelse av to komunale
elvarebiler".

Beskrivelse av tiltaket:
"Nordreisa kommune har en klimaplan, sammen med nabokommuner i Nord Troms, der en av
målsetningene er å redusere klimagassutslippene. Å redusere klimagassutslippene fra transport er
viktig, da transport er en av hovedkildene for klimagassutslipp.
Sektor for drift og utvikling har flere varebiler, og når disse skal skiftes ut ønskes det å anskaffe
elvarebiler.
Elvarebilene som har vært på markedet de seneste årene har ikke hatt stort nok batteri, men i
løpet av 2018 har det kommet elvarebiler som fungerer i praksis også i en kommune som Nordreisa.
Virksomheten byggdrift og virksomheten utvikling, har planer om å skifte hver sin varebil i løpet av
2019. Vi ønsker å erstatte disse bensinvarebilen med to elvarebiler."

BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2019. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er
satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019.

Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Nordreisa kommune har søkt kr 120 000 i støtte for å dekke merkostnadene ved innkjøp av to
elektriske varebiler som skal brukes i virksomheten byggdrift og virksomheten utvikling.

Elektrisk varebil vil blant annet gi lavere drivstoffkostnader, men på det nåværende tidspunkt er
det likevel mange andre barrierer for å velge en elektrisk varebil, og salgstall viser at det fremdeles

Nordreisa kommune
Postboks 174
9151 STORSLETT Trondheim, 19.03.2019

Deres ref.:
19S232D8
Dag Funderud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/2656
19010117

Saksbehandler:
Bjørkum, Ida
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er få som velger dette. Miljødirektoratet kan derfor støtte inntil 75% av merkostnaden ved å bytte
til elektrisk varebil. Ved å dekke en del av merkostnadene ved innkjøp ønsker Miljødirektoratet å
bidra til å fremskynde overgangen til bruk av elektriske kjøretøyer i kommunene.

I forbindelse med søknadsbehandlingen høsten 2016 beregnet Miljødirektoratet denne merkostnaden
for elektrisk varebil til å være i størrelsesorden 47 000 kr til 86 000 kr uten mva., med variasjon
mellom ulike typer varebiler og om bilen blir leaset eller kjøpt. Vi vurderer at disse kostnadene
fortsatt er relevante i 2019, og at et støttebeløp på 50 000 per elektrisk varebil tilsvarer ca. 75 % av
gjennomsnittlig merkostnad.

Miljødirektoratet innvilger en støtte på kr 100 000 til anskaffelse av to elektriske varebiler (med
grønne skilter). Støtten gjelder kjøp eller leasing i fire år, og dersom perioden for leasing er kortere
vil støtten reduseres.

TIPS
Difi har utarbeidet en kriterieveiviser som kommunen kan benytte i anskaffelsen av el-varebilene,
eller andre kjøretøy. Den finner du her:
https://kriterieveiviseren.difi.no/nb/wizard?stage=group&group=13-14-&group_depth=2

I sluttrapporten skal klimagassreduksjon som følge av utskifting av bilene oppgis i tonn CO2 per år,
og beregnes ved hjelp av Miljødirektoratets beregningsmal for varebil. Lenke finner du i
rapporteringsskjemaet.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2019. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.

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

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:

Leveres Beskrivelse Frist

Sluttrapport Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet 01.09.2020

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
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Planlagt utbetalt Beskrivelse Beløp

202012 Utbetaling av tilskudd 100 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.

Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.

Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.

Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Ida Bjørkum
seksjonsleder saksbehandler

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

Kopi:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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Husbanken

Saksnr Depotnr
16717787 2

Vår saksbehandler Vår dato
Sonia Rehman, 32 26 26 50 11.03.2019

Nordreisa kommune Nordreisa Kommune
postboks 174 postboks 174 kommmekossfztäcn
9156 STORSLETT 9156 STORSLETT

UTBETALINGSBREV  -  BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING

Vi utbetaler følgende tilskudd pr 14.03.2019
kr 100.000 overføres til konto 4740.05.03954.
Ref:  Videretildeling 2019—1.

Med hilsen
HUSBANKEN

Lån og tilskudd

Q/äväihibxli-
e.f.

Sonia Rehman

Post: Postboks 1404 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600

8002 BODØ Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700
Besøk: Grønland 53, Drammen post@husbanken.no
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Fra: Larsen, Kjetil Trygve (fmtrktl@fylkesmannen.no)
Sendt: 24.04.2019 10:25:56
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Innvilget tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Vedlegg: Innvilget tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.PDF
Til postmottaket: Videresendes rådmann og Else Pettersen Elvestad

Innvilget tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene: Innvilget tilskudd - Psykologer i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.PDF

 
Med vennlig hilsen | Dearvuođaiguin
                Kjetil Trygve Larsen
                Seniorrådgiver
                Helse‐ og sosialavdelingen

                Telefon: 77 64 21 43 
                fmtrktl@fylkesmannen.no
                www.fylkesmannen.no/tf
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Innvilget tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 410 000,- kroner til psykologer i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene over kapittel 765 post 60 på statsbudsjettet for 2019. Tilskuddet gis til en 100 % 
psykologstilling i Forebyggende avdeling. Tilskuddet har en varighet på 12 måneder fra 01.01.19.  
 
Dere får overført 410 000,- kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere år og dette er inkludert i 
tilskuddsbeløpet. Utbetalingen for i år blir på 0 kroner.  
 
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. 
 
Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er 
et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir 
tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet. Rekruttering av flere psykologer i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og 
kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har 
vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner 
som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det 
legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft.2019 er 
siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i 
kommunenes frie inntekter. 
 
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 egenfinansiering til lønnsutgifter som 
overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår. 
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 kr 10 000,- skal benyttes til kompetanseutvikling som angitt ovenfor. 
 
Rapporteringsfrist 
Til rapportering skal fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning benyttes; 
https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/bruker?retur=%2feDocu
ment.Viewer%2fFylkesmannen%2fPSYK_TILSKUDD&shortname=PSYK_TILSKUDD  
 
Rapporteringsfrist til Fylkesmannen er innen 10. februar 2020.  
 
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? 

 i hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:  
o system- og samfunnsrettet arbeid  
o veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen 
o 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 ikke 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 7694.05.01063 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 rapporteringsløsningen.  
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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 hjemlet 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 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 18/343. 

 
Vi ønsker dere lykke til videre med rekruttering av psykolog i helse- og omsorgstjenestene, og ser 
fram til å høre om resultatene! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anette Moltu Thyrhaug (e.f.) 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

  
 
Kjetil Trygve Larsen 
seniorrådgiver 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/618-4 

Arkiv:                L83  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 23.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Nordreisa formannskap 02.05.2019 

 

Forespørsel om utvidelse av festetomt 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 SØRKJOSEN - Utomhusskisse 31-03-2019    001 
2 SØRKJOSEN - Planskisse 31-03-2019    002 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Agri Eiendom AS (AE) om utvidelse av festetomt 
1942/47/294 med inntil 670 m2. Tomten arealoverføres med eksisterende festetomt. Endelig 
areal fastsettes etter oppmåling. 
 
Ny festeavgift for hele arealet settes til kr 8000 pr år. Nødvendig sikring av kommunal 
vannledning må bekostes av tiltakshaver. 
 
Opsjon på tomt gitt i formannskapsak 33/18 trekkes tilbake.   
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet behandlet i sak 33/18 forespørsel fra Felleskjøpet om opsjonsavtale for kjøp 
eller feste for en del av 47/137. Det ble gjort følgende vedtak: 
 
Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Agri Eiendom AS. (AE) er et eiendomsselskap som 
er heleid av Felleskjøpet Agri SA, om opsjonsavtale på eiendommen 47/137 og godkjenner 
avtale på inntil 1 år med mulighet for å søke forlengelse. 
Pris for arealet settes til 305 kr pr m2 + omkostninger. 
Nordreisa kommune er åpen for å inngå en tilbakekjøpsavtale til samme pris. Endelig avtale må 
forelegges Formannskapet før undertegning.  
 
Felleskjøpet har vurdert saken videre og kommet til at de vil frasi seg opsjonsavtalen og i stedet 
bygge om lagerbygningen som de eier til butikk og lager. Lagerbygget står på festetomt 
opprettet i 1997, festetid 30 år, festeavgift er 6000 pr år. Eier er Nordreisa kommune.  
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Felleskjøpet ønsker å utvide festetomten sørover for å få plass til nytt inngangsparti og parkering 
til ny butikk. Tilleggsarealet er på ca 670 m2. I forhold til festearealets utvidelse foreslås det en 
økning på 2000 kr pr år i festeavgiften. Ny festeavgift blir da kr 8000. 
 
Det går en vannledning inn til området, den vil bli liggende under den planlagte 
parkeringsplassen. Dette kan medføre at det blir problemer med frost. Nødvendig sikring av 
kommunal vannledning, feks varmekabel, må bekostes av tiltakshaver. 
 

 
Kart over hava i Sørkjosen, utvidelse av festetomt er markert med rødt 
 
 

Vurdering 
Felleskjøpet Agri AS har vurdert å bygge ny butikk og lager Sørkjosen, men har kommet til at 
det ikke er økonomisk lønnsomt. De søker i stedet om å bygge om sitt eget lager til både butikk 
og lager. 
 
For å få plass til et nytt inngangsparti ønsker de å utvide festetomten med ca 670 m2 mot sør. 
Arealet er i dag i bruk til noe midlertid lagring, men dette kan flyttes.  
Nordreisa kommune har en samarbeidsavtale med Felleskjøpet om drifta av havna. Denne 
avtalen blir ikke berørt av at Felleskjøpet flytter inn i sitt eget lager. Nordreisa kommune ser 
viktigheten i å ha et gått fungerende Felleskjøp for landbruksnæringen og for det øvrige 
markedet i området.  
 
Oppsummert så mener vi denne henvendelsen kan gi en positiv videreutvikling av Felleskjøpet, 
og anbefaler at festetomten kan utvides med ca 670 m2. 
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