
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 27.02.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
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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PS 1/20 Referatsaker



Fra: Christin Andersen (Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 12.12.2019 16:36:27
Til: Maylill Henriksen; Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Fwd: Regionreformen - Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for
saksbehandling av planer
Vedlegg: Regionreformen - Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for
saksbehandling av planer.PDF
From: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Sent: Wednesday, December 11, 2019 3:25:16 PM
To: Anne‐Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>; Christin Andersen
<Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Siri
Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>; May Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>
Cc: Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no>; Jan Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>
Subject: Regionreformen ‐ Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for
saksbehandling av planer
 
 

Regionreformen ‐ Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for saksbehandling
av planer: Regionreformen ‐ Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for
saksbehandling av planer.PDF
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Stabssjef 

 

 

 
 

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  

(25 postmottak) 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/7343-1 Anne Øvrejorde Rødven L00 SAKSARKIV 

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

66846/19 77 78 81 73   27.11.2019 

 

 

Regionreformen - Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og 

konsekvenser for saksbehandling av planer 

 

I forbindelse med regionreformen og sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune 

arbeides det med overgang til nytt saksbehandlingssystem. 

Dette kan medføre en noe forsinket saksbehandling i fylkeskommunen og at høringsfrister ikke 

blir overholdt.  

 

Vi vil med bakgrunn i dette be om at det settes noe utvidede frister for uttalelse til varsel om 

oppstart, høring av planer og dispensasjoner rundt årsskiftet. Fortrinnsvis gjelder dette planer 

og saker som varsles eller legges ut til offentlig ettersyn i desember.  

 

Vi ber med dette om en minimumsfrist på 6 uker for oppstartsvarsel / dispensasjoner og 8 uker 

for planer på høring og offentlig ettersyn. 

Det vil også kunne bli aktuelt at vi søker om utsatt frist for konkrete saker der vi ser behov. 

 

Vi håper at dette ikke byr på problemer for kommunenes saksbehandling og at vi sammen kan 

sørge for en god overgang for planleggingen i den nye fylkeskommunen. 

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for avklaringer. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Anne Øvrejorde Rødven 

 arealplanlegger   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: Fylkesmannen I Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Signe Bechmann 
Hansen 
22 24 72 64 

Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene 

Kommuneloven slår fast at kommunestyret eller fylkestinget skal gi forskrift om folkevalgtes 

rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), 

ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10).  

 

Kommunestyret og fylkestinget har også tidligere fastsatt regler om dekning av utgifter, 

økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42. Det som er 

nytt, er at reglene skal gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven 

skal være oppfylt. Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal 

utformes, at de skal høres og at det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunene og 

fylkeskommunene skal kunne påberope seg reglene. De folkevalgtes økonomiske rettigheter 

kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere ramme når det gjelder 

saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret eller fylkestinget selv skal 

gi forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt en henvendelse fra 

Lovtidendredaksjonen i Lovdata, som opplyser om at de i høst har mottatt flere forskrifter 

med hjemmel i kommuneloven kapittel 8 som ikke oppfyller formkravene til forskrifter. 

Departementet ønsker med dette brevet å minne alle kommuner og fylkeskommuner om 

kravene til hvordan forskrifter skal utformes, vedtas og kunngjøres.  

 

Vedlagt følger også et hjelpedokument som viser hvordan en forskrift kan utformes. 

Hjelpedokumentet tar utgangspunkt i forskriftshjemlene i kommuneloven kapittel 8, men 

inneholder også enkelte andre regler som det kan være naturlig å plassere i en forskrift om 

godtgjøring. Hjelpedokumentet er utarbeidet av lovavdelingen i Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

ommunene   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/5420-11 

Dato 

4. desember 2019 
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Hva er en forskrift? 

Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og c definerer en forskrift som en avgjørelse 

som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter 

eller plikter til et ubegrenset antall eller en ubestemt krets av personer. Når kommunestyret 

eller fylkestinget skal gi bestemmelser som har et slikt innhold, må det skje i forskrifts form 

for at reglene skal forplikte de folkevalgte. 

 

Forvaltningsloven kapittel VII gjelder bare for forskrifter. Kapitlet inneholder regler om 

utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte (§ 37), om formkrav og 

kunngjøring (§ 38), om virkningen av forsømt kunngjøring (§ 39) og om adgangen til å fravike 

forskrifter (§ 40). Lovens alminnelige regler om habilitet og saksbehandling i kapitlene II og III 

gjelder også ved utarbeidelse av forskrifter.  

 

Utformingen av forskrifter 

Formkravene til forskrifter følger av forvaltningsloven § 38. I tillegg har Justis- og 

beredskapsdepartementets lovavdeling utgitt to veiledere som er relevante og nyttige når 

man skal utforme forskrifter: 

 

- Lovteknikk og lovforberedelse (2000): 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiledning-om-lov--og-

forskriftsarbeid/id87536/  

- Forskriftsarbeid for kommuner (2002): 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskriftsarbeid-for-kommuner/id278722/  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i det følgende oppsummere hvilke formkrav 

som gjelder for forskrifter, og hvordan en forskrift normalt bør bygges opp.    

 

1. Forskriftens tittel 

Det følger av forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav d at regler som faller inn under 

definisjonen av «forskrift» i forvaltningsloven § 2 første ledd alltid skal betegnes som en 

forskrift. Full identifisering av en forskrift omfatter tittelen og datoen for vedtaket med dag, 

måned og år. Betegnelsen på en forskrift skal derfor alltid innledes med «forskrift [dato] om 

...». 

 

Betegnelsen «forskrift» bør ikke kombineres med andre betegnelser, slik som retningslinjer 

eller vedtekter. Man bør derfor for eksempel unngå å innlede tittelen med «forskrift [dato] om 

retningslinjer om …».  

 

Tittelen på forskriften bør være relativt kort, men gi så god informasjon som mulig om hva 

forskriften handler om. Regionale og lokale forskrifter bør også angi det geografiske området 

som forskriften gjelder for. En forskrift om arbeidsgodtgjøring for personer med et 

fylkeskommunalt tillitsverv i Trøndelag fylkeskommune, kan derfor for eksempel ha tittelen 
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forskrift 15. desember 2019 nr. [tildeles av Lovdata ved kunngjøringen] om 

arbeidsgodtgjøring for personer med et tillitsverv i Trøndelag fylkeskommune 

 

For brukerne vil det vanligvis være enklere å forholde seg til én forskrift enn til flere 

enkeltstående forskrifter. Reglene om dekning av utgifter og økonomisk tap, 

arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner kan derfor med fordel samles i samme 

forskrift. Tittelen på en slik forskrift kan for eksempel være 

 

forskrift 15. desember 2019 nr. [tildeles av Lovdata ved kunngjøringen] om 

folkevalgtes økonomiske godtgjøring og permisjoner i Trøndelag 

fylkeskommune 

 

2. Angivelse av hjemmel og hvem som har gitt forskriften 

En forskrift skal alltid inneholde en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelsene som 

gir forvaltningsorganet hjemmel til å vedta forskriften, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd 

bokstav a. Det skal henvises til alle paragrafene i loven som forskriften skal hjemles i. 

Forskriften skal også nevne det forvaltningsorganet som har vedtatt forskriften, jf. bokstav b. 

Angivelsen av hjemmelen for forskriften og hvem som har vedtatt den, bør komme rett etter 

tittelen på forskriften, dvs. før § 1. 

 

Dersom det dreier seg om en forskrift om arbeidsgodtgjøring for personer med et 

fylkeskommunalt tillitsverv i Trøndelag fylkeskommune, kan angivelsen av hjemmelen for 

forskriften og hvem som har vedtatt den, for eksempel utformes på følgende måte:  

 

Fastsatt av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune 15. desember 2019 med 

hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 8-4.  

 

Hvis man velger å samle alle reglene om dekning av utgifter og økonomisk tap, 

arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner i samme forskrift, kan angivelsen av 

hjemmelen og hvem som har vedtatt den, for eksempel utformes slik: 

 

Fastsatt av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune 15. desember 2019 med 

hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10.  

 

3. Forskriftens oppbygging 

Forskrifter bør normalt bygges opp på samme måte som lover. Oppbyggingen bør være 

systematisk, klar og oversiktlig. Dersom forskriften skal inneholde bestemmelser om formål, 

virkeområde eller definisjoner, bør disse bestemmelsene normalt plasseres helt i starten av 

forskriften. Bestemmelser om ikrafttredelse og eventuelle overgangsordninger bør normalt 

plasseres helt til slutt.  

 

9



 

 

Side 4 
 

Forskrifter skal inneholde regler. Veiledende tekst bør derfor som utgangspunkt ikke tas med 

i forskriften, men gjøres tilgjengelig på annen måte, f.eks. på kommunens eller 

fylkeskommunens nettside. På den andre siden er det uheldig om forskriften utformes på en 

slik måte at det er et betydelig behov for informasjonsmateriale. Det er grunn til å utforme 

forskriftens regler på en slik måte at de i størst mulig grad angir det som er nødvendig å 

kjenne til for å fremme rettigheter og krav. Kravskjemaer kan ellers legges til rette med 

praktisk informasjon som ikke krever forskrifts form.  

 

4. Inndeling i paragrafer 

På samme måte som lover, skal forskrifter deles inn i paragrafer. Paragrafene skal 

nummereres fortløpende med arabertall (§ 1, § 2, § 3 osv.). Det gjelder også der forskriften 

er inndelt i kapitler, slik at nummereringen fortsetter fra ett kapittel til det neste.  

 

Paragrafene skal være på samme nivå. Det skal altså ikke opereres med § 1 og § 1-1 eller § 

1-2 i samme forskrift. Behovet for underinndelinger av paragrafer ivaretas gjennom inndeling 

i ledd, se punkt 5 under. 

 

Hver paragraf bør ha en overskrift som gir en kortfattet beskrivelse av hva paragrafen 

handler om. Paragrafoverskriftene markeres i kursiv.  

 

5. Inndeling av paragrafer i ledd  

Hver paragraf kan deles inn i flere ledd. Leddene tilsvarer det som gjerne kalles avsnitt i 

vanlig prosa. Hensikten er å gjøre forskriftsteksten tydeligere og mer oversiktlig.  

 

Starten på et nytt ledd markeres med innrykk i første linje. Også første linje i første ledd skal 

rykkes inn. 

 

Spørsmålet om en paragraf skal deles opp i flere ledd, og i så fall hvor mange, må først og 

fremst avgjøres ut fra bestemmelsens innhold, indre sammenheng og alminnelige språklige 

overveielser. Tekst som utdyper én og samme rettsregel kan plasseres i samme ledd. Hvert 

ledd vil i så fall bestå av flere punktum (setninger). Hvis det ligger an til å bli mer enn fire til 

fem ledd i en paragraf, er det grunn til å vurdere om paragrafen kan deles i to eller flere 

paragrafer.  

 

Noen ganger kan teksten i et ledd bli mer oversiktlig hvis man benytter seg av punktlister. 

Punktene markeres vanligvis med bokstaver, dvs. med a), b), c) osv., og punktlisten skal 

rykkes inn. Følgende eksempel illustrerer oppsettet:   

 

 § 9 Dokumentasjon av kravet om godtgjøring 

 Et krav om godgjøring av reiseutgifter skal dokumentere 

a) hvilken type fremkomstmiddel reisen gjelder 

b) tidspunktet for reisen 

c) beløpet som kreves dekket 
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Første linje i første ledd rykkes inn. Punktlisten rykkes også inn og kommer på samme 

innrykk som første linje. Hadde den innledende teksten fylt to linjer, ville den andre linjen gått 

ut til paragraftegnet og punktlisten fortsatt stått der den står nå.  

 

Det skal ikke være noe tegn etter den innledende teksten når den innledende teksten, som i 

eksemplet over, er en ufullstendig setning. Punktene skal begynne med liten bokstav og det 

skal ikke være noe tegn etter teksten i hvert punkt (fordi punktene ikke utgjør en fullstendig 

setning). Det bør framgå av den innledende teksten om det er tilstrekkelig at kun ett av 

punktene er oppfylt, eller om alle punktene må være oppfylt. Det vil da ikke være nødvendig 

å plassere et «eller» eller «og» etter teksten i det nest siste punktet i punktlisten.  

 

6. Inndeling i kapitler 

Store forskrifter kan deles inn i nummererte kapitler. Dette gjør at forskriften blir enklere å 

finne fram i. Spørsmålet om det er naturlig å dele inn forskriften på denne måten, vil avhenge 

av størrelsen på forskriften. Det vil også avhenge av om forskriften kan deles inn i klart 

atskilte temaer. Dersom forskriften ikke inneholder mer enn 10 til 20 paragrafer, er det grunn 

til å overveie om en kapittelinndeling er naturlig. 

 

7. Bestemmelse om ikrafttredelsestidspunkt 

En forskrift bør inneholde en egen bestemmelse som fastsetter hvilken dato forskriften trer i 

kraft, eventuelt at forskriften trer i kraft «straks». Hvis det ikke følger av forskriften når den 

trer i kraft, vil forskriften tre i kraft én måned etter den dagen den er kunngjort, jf. lov 19. juni 

1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend § 3. Hvis kunngjøringen for eksempel skjer 20. januar, vil 

forskriften dermed tre i kraft 21. februar.  

 

Bestemmelsen som fastslår når forskriften trer i kraft, bør som nevnt plasseres til slutt. 

Bestemmelsen kan for eksempel utformes på følgende måte: 

 

§ 30 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.  

 

8. Bruk av vedlegg 

Forskrifter skal som hovedregel ikke ha vedlegg. Tabeller og oppstillinger kan gjerne 

plasseres i løpende paragrafer. At forskriften inneholder tabeller eller oppstillinger, er dermed 

ikke i seg selv en grunn til å bruke vedlegg.  

 

Plikt til utredning og høring 

Det følger av forvaltningsloven § 37 at kommunestyret og fylkestinget skal påse at saken er 

«så godt opplyst som mulig» før en forskrift blir vedtatt. Forvaltningsorganet skal som 

hovedregel sende forslaget til berørte virksomheter og organisasjoner for uttalelse før 

forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Dette kalles høring eller forhåndsvarsel. 

Hensikten med høringen er å gi de virksomhetene og organisasjonene som vil bli berørt, en 

mulighet til å fremme sine synspunkter. Der det er nødvendig for å opplyse saken, skal 

forslaget også sendes til andre. 
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Det er opp til kommunestyret og fylkestinget å bestemme hvordan høringen skal 

gjennomføres. Høringen skal vanligvis være skriftlig, men kommunestyret og fylkestinget kan 

samtykke i muntlige uttalelser. Høringen kan foregå i et møte dersom saken egner seg for 

det. 

 

Det følger av forvaltningsloven § 37 fjerde ledd at høring kan unnlates når høring ikke er 

praktisk mulig, vil vanskeliggjøre gjennomføringen av forskriften eller svekke effektiviteten av 

den. Høring kan også unnlates når det anses åpenbart unødvendig. Det kan ellers være 

grunn til å gjennomføre høringer også i andre tilfeller enn der det kreves. 

 

Vedtakelse av forskrifter 

En forskrift kan vedtas av det organet som har myndighet til det. Forskrifter med hjemmel i 

kommuneloven kapittel 8 skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget «selv». Det er 

derfor ikke mulig å delegere denne myndigheten videre. 

 

Kunngjøring av forskrifter 

En forskrift skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c. 

Forskriften skal kunngjøres samme dag som den fastsettes. Virkningen av forsømt 

kunngjøring er regulert i forvaltningsloven § 39. Hvis en forskrift ikke er kunngjort, kan det 

føre til at den ikke kan påberopes overfor den enkelte. 

 

Regionale og lokale forskrifter kunngjøres ved at de blir sendt til Lovtidendredaksjonen 

avdeling II. For mer informasjon om kunngjøring i Norsk Lovtidend, se  

https://lovdata.no/lovtidend/kunngjoring. 

 

Avslutningsvis vil departementet også minne om nyhetsbrevet Kommunalnytt, hvor 

departementet orienterer om aktuelle saker for kommunesektoren, også saker om den nye 

kommuneloven. Kommunalnytt er å finne på denne nettsiden, hvor man også kan tegne 

abonnement til dette nyhetsbrevet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann Hansen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

Kopi: Fylkesmannsembetene 
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Hjelpedokument for utforming av forskrifter etter 

kommuneloven §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10 mv. 

 

Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i … 

[kommune/fylkeskommune] 

Fastsatt av... [dato] med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner §§ … 

 

§ 1 Formål  

 Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til [kommunale/fylkeskommunale] 

tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken. 

 

§ 2 Virkeområde (?) 

 

§ 3 Rett til dekning av utgifter og økonomisk tap 

Den som har et tillitsverv i …[kommune/fylkeskommune], har krav på  

a) skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet 

b) dekning av utgifter som følge av vervet, også utgifter til andre for å utføre 

nødvendige arbeidsoppgaver, barnepass og andre omsorgsoppgaver man i 

forbindelse med utførelsen av vervet ikke selv kan utføre 

c) erstatning for tapt inntekt som følge av vervet. 

Krav etter første ledd skal fremsettes for … så snart som mulig og senest innen [… 

dager/måneder] etter at kravet oppstod. Kravet skal dokumenteres. Krav etter første ledd 

bokstav b eller c som ikke kan dokumenteres, dekkes likevel dersom utgiftene eller tapet er 

sannsynliggjort på annen måte.  

 

§ 4 Utmåling av utgifter og økonomisk tap 

Godtgjøring for skyss, kost og overnatting etter § 3 første ledd bokstav a gis [for 

reiser over … km] etter [de til enhver tid gjeldende satsene i kommunens 

reiseregulativ/følgende satser:] 

Utgifter etter § 3 første ledd bokstav b dekkes [med inntil kr … per dag/time/etter 

følgende satser:] 

 Tapt inntekt etter § 3 første ledd bokstav c dekkes med inntil kr … per dag for 

dokumenterte tap og inntil kr … per dag for ikke-dokumenterte tap.  

 

§ 5 Arbeidsgodtgjøring 

 Den som har et [kommunalt/fylkeskommunalt] tillitsverv, har krav på godtgjøring for 

sitt arbeid etter følgende satser:   

Tillitsverv Godtgjøring i % av …  

a) Kommunestyremedlemmer … % per møte 

b) Gruppeledere … % per år 
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 Det gis ikke møtegodtgjøring etter første ledd ved … 

Fast årlig godtgjøring etter første ledd reduseres med …% ved deltakelse i mindre enn 

… av antall avviklede møter i løpet av kalenderåret. 

 Varamedlem som deltar i minst … av møtene i løpet av et kalenderår, har rett til … % 

av det faste medlemmets årlige godtgjøring etter første ledd. 

 

§ 6 Godtgjøring ved frikjøp (?) 

Folkevalgte som frikjøpes fra ordinært arbeid, mottar en fast godtgjøring i stedet for 

dekning av tapt inntekt etter § 5 og arbeidsgodtgjøring etter § 6. 

[Ordføreren] frikjøpes i … % stilling. Ordførers godtgjøring fastsettes til …  

[Varaordføreren] frikjøpes i … % stilling. Varaordførers godtgjøring fastsettes til …  

 

§ 7 Ettergodtgjøring 

 Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har etter søknad rett til 

ettergodtgjøring i [… måneder] når de fratrer vervet.  

 En søknad om ettergodtgjøring avgjøres av …   

Retten til ettergodtgjøring avkortes mot annen inntekt etter reglene i kommuneloven 

§ 8-6 andre og tredje ledd. 

 

§ 8 Pensjonsordning (?) 

Folkevalgte som har følgende tillitsverv, har rett til pensjon i tråd med 

[kommunens/fylkeskommunens] pensjonsordning for folkevalgte: 

 

§ 9 Rett til sykepenger (?) 

 Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har samme krav på 

sykepenger som ansatte i [kommunen/fylkeskommunen].  

[Kommunen/fylkeskommunen] skal betale sykepenger tilsvarende full godtgjøring i 

arbeidsgiverperioden fra den første til den sekstende sykedagen, jf. folketrygdloven § 8-19.  

Har den folkevalgte krav på godtgjøring utover seks ganger grunnbeløpet, jf. 

folketrygdloven § 8-10 andre ledd, skal [kommunen/fylkeskommunen] betale forskjellen 

mellom det den folkevalgte har krav på å få utbetalt i sykepenger fra folketrygden og det den 

folkevalgte ville fått i godtgjøring i den samme perioden.  

 

§ 10 Rettigheter ved yrkesskade (?) 

Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, skal meldes inn i 

[kommunens/fylkeskommunens] yrkesskadeforsikring og eventuelle andre 

tilleggsforsikringer som gir ansatte i [kommunen/fylkeskommunen] rett til ytelser ved 

yrkesskade. 

 

§ 11 Permisjoner 

 Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har etter søknad rett til 

permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.  

Søknad om permisjon avgjøres av …  
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 Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med 

mindre han eller hun gjør avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, 

fødselspermisjon, foreldrepermisjon og ved barns og barnepassers sykdom har den 

folkevalgte rett til å beholde godtgjøringen etter samme regler som gjelder for tilsvarende 

permisjoner for ansatte i kommunen. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.  

 

 

Kommentarer til hjelpedokumentet 

Til § 1: 

Det er ikke alltid nødvendig å angi forskriftens formål. Dersom man velger å ha en 

formålsbestemmelse, må det være fordi den tilfører noe mer enn det som allerede framgår 

av kommunelovens generelle formål. Det kan for eksempel være aktuelt å peke på at 

reglene om folkevalgtes rett til godtgjøring skal bidra til å sikre bred deltakelse i 

lokaldemokratiet gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta, se NOU 

2016: 4 Ny kommunelov pkt. 14.1.1. En slik formålsbestemmelse utdyper kommunelovens 

generelle formål om å legge til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati.  

Det er ikke ønskelig med en formålsbestemmelse som angir at forskriften gir regler etter 

kommuneloven kapittel 8. Det er det hjemmelsangivelsen som opplyser om. 

Til § 2: 

Det er ikke nødvendig å angi forskriftens virkeområde. Også en virkeområdebestemmelse 

må tilføre noe som ellers ikke følger av andre regulatoriske elementer. Slike elementer kan 

særlig være kommuneloven, forskriftens overskrift eller rettighets- og pliktreglene. Den mest 

direkte og beste måten å regulere rettigheter og plikter på, er å angi subjektene direkte i 

rettighets- og pliktbestemmelsene, slik som foreslått i dette hjelpedokumentet. 

Til § 3: 

Det kan eventuelt stilles ytterligere krav til dokumentasjon og leveringsform. 

Til § 4: 

Avhengig av hvor omfattende reguleringen for hver tapspost er, kan det alternativt være 

hensiktsmessig å regulere utmålingen for hver enkelt tapspost i egne paragrafer. Det vil si at 

det som nå er første, andre og tredje ledd, blir utformet som tre forskjellige paragrafer.  

Kommunen og fylkeskommunen står fritt til selv å utforme satsene. Det er mulig å bruke 

eksisterende satser for ansatte i kommunen eller Statens reiseavtaler som utgangspunkt.  

Typiske utgifter som det kan være aktuelt å dekke etter § 4 tredje ledd, jf. § 3 første ledd 

bokstav c, er barnepass, stedfortreder, stell av syke, eldre e.l. Satsene kan være ulike for 
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disse utgiftstypene. Det kan være hensiktsmessig å angi de ulike satsene i en tabell. Husk da 

at det må gis en innledende tekst som angir på hvilken måte satsene i tabellen inngår i 

rettsregelen, se for eksempel den innledende teksten til tabellen i § 5. 

Merk at kommuneloven § 8-3 tredje ledd siste punktum stiller krav om ulike satser for 

henholdsvis dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. 

Til § 5: 

Satsene kan for eksempel angis i en tabell, slik eksemplet viser. Det kan vurderes om det skal 

gis en fast godtgjøring som står i forhold til vervets ansvars- og arbeidsbelastning, eller en 

godtgjøring per møte. Dette kan være ulikt avhengig av om den folkevalgte er fast medlem 

av et organ eller ikke. 

Godtgjøringen kan for eksempel settes ut fra den til enhver tid gjeldende godtgjøringen for 

ordføreren eller for stortingsrepresentanter, eventuelt i antall G. 

Det kan være aktuelt å spesifisere at deltakelse på seminar e.l. ikke godtgjøres. Eventuelt 

kan dette reguleres slik at møtegodtgjørelse bare ytes for møter der den som har 

tillitsvervet, har møteplikt. 

Det kan også fastsettes regler om reduksjon av godtgjøring, for eksempel ved ugyldig fravær, 

og om økning i godtgjøringen til varamedlemmer dersom de deltar i et visst antall møter. 

Til § 6: 

Det er valgfritt å bestemme at folkevalgte som frikjøpes, i stedet skal motta én fast 

godtgjøring. Det er også valgfritt hvilke folkevalgte som eventuelt frikjøpes. Dersom 

adgangen benyttes, må det tas inn en henvisning til kommuneloven § 8-5 i 

hjemmelsangivelsen. 

Det kan vurderes om det er grunn til å regulere hva godtgjøringen blir dersom 

varaordføreren fungerer som ordfører i en angitt periode. 

Bestemmelser som tilsvarer andre og tredje ledd, kan også utformes for andre folkevalgte 

som eventuelt frikjøpes. Dersom det er mange ulike grupper folkevalgte som frikjøpes, er 

det grunn til å vurdere om satsene i stedet skal plasseres i en tabell. De ulike alternativene i 

tabellen må markeres med punktmarkering, gjerne a), b) osv., se § 5. 

Til § 7: 

Det er kommunen selv som må vurdere om vervet er den folkevalgtes hovedbeskjeftigelse. 

Dersom kommunen anser det som nødvendig å utdype hva som ligger i denne 

avgrensningen, er det grunn til å fastsette utdypingen i forskriften. 

Merk at ettergodtgjøring ikke kan gis utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte, jf. 

kommuneloven § 8-6 første ledd andre punktum. 
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Til § 8: 

Kommunestyret og fylkestinget står fritt til å velge om de vil opprette eller slutte seg til en 

pensjonsordning for folkevalgte. Dersom adgangen benyttes, må det tas inn en henvisning til 

kommuneloven § 8-7 i hjemmelsangivelsen. 

Det følger av forskrift 22. april 1997 nr. 375 om pensjon for folkevalgte i kommune eller 

fylkeskommune § 1 at en eventuell pensjonsordning skal omfatte alle folkevalgte med verv 

av en viss størrelse. Det følger også av forarbeidene til kommuneloven og forskriften nevnt 

over at kommunen kan velge å inkludere folkevalgte i kommunens pensjonsordning for 

ansatte. 

Som et alternativ til å angi konkrete grupper av folkevalgte som skal meldes inn, kan vervets 

størrelse angis på en mer generell måte. Det må imidlertid ikke være tvil om hvem som skal 

ha rett til pensjon. 

Til § 9: 

Kommuneloven § 8-8 pålegger kommunene/fylkeskommunene å «sørge for» at folkevalgte 

som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i 

kommunen/fylkeskommunen. Fastsetter forskriften krav til sykepenger, må det gis en 

henvisning til kommuneloven § 8-8 i hjemmelsangivelsen. 

Det kan eventuelt også gis regler om melding om sykdom og krav til dokumentasjon i form 

av legeerklæring. 

Kommuneloven § 8-8 regulerer ikke forholdet mellom den folkevalgte og Nav. Det er derfor 

naturlig at kommunen beskriver hvordan den vil oppfylle den folkevalgtes rett til full 

godtgjøring i de første 16 dagene av sykemeldingen, jf. merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017-2018). Bestemmelsen i § 8-8 sikrer også at kommunen eller fylkeskommunen må 

betale den eventuelle forskjellen mellom 6G og hva den folkevalgte ville fått i godtgjøring 

etter arbeidsgiverperioden. Også dette bør da fremgå av forskriften. 

Til § 10: 

Dersom regler om rettigheter ved yrkesskade tas inn i forskriften, skal det i 

hjemmelsangivelsen også henvises til kommuneloven § 8-9. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/654-7 11394/2019 668 27.11.2019 

 

Fordeling kostnader bistand innkjøpssamarbeid velferdsteknologi 

Etter avtale sendes det en faktura til samarbeidskommunene på kostnader bistand i 
anskaffelsesprosessen;  
 
Netto beløp til fordeling;  
 
Creuna – Rådgivning    Faktura 64005134 kr. 10 725,- 
KS – Begjæring midl. forføyning  Faktura 41000413 kr. 75 650,- 
KS – Begjæring midl. Forføyning  Faktura 41000728 kr. 11 050,- 
 
Totalt         kr. 97 425,- 
 
Beløpet vil bli delt på alle 6 N-T kommunene i Nord-Troms innkjøpssamarbeid og det vil sendes 
en faktura.  
 
Kontering; 003 17500 254 – prosjekt no 93250 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Linda Halvorsen 
Økonomikonsulent 
linda.halvorsen@nordreisa.kommune.no 
77 58 81 31 
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 Side 2 av 2

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
STORFJORD KOMMUNE Oldersletta 1  OTEREN 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA 
SUOHKAN 

Postboks 74  OLDERDALEN 

SKJERVØY KOMMUNE Postboks 145  SKJERVØY 
KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8  BURFJORD 
LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24  LYNGSEIDET 

 
 
Interne kopi mottakere: 
Veronika Tvedt Økonomitjenester 
Anne-Marie Gaino Rådmannen 
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Fra: Åse Kristensen (aak@kommunalbanken.no)
Sendt: 26.11.2019 12:26:00
Til: Rita Toresen
Kopi: Nordreisa Kommune

Emne: Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20190544 i Kommunalbanken.
Vedlegg: SKM_C75919112612250.pdf
Hei,
 
Vedlagt oversendes utbetalingsbrev for ovennevnte lån.  Brevet blir kun sendt pr. mail.
 
Med vennlig hilsen
Åse Kristensen
 
aak@kommunalbanken.no
Telefon + 47 215 02 055
Mobil + 47 982 47 055
 
KOMMUNALBANKEN AS
Haakon VIIs gate 5b
Postboks 1210, Vika
0110 Oslo
 
www.kommunalbanken.no
 
 
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten
Denne e-posten med dokumenter og filer kan inneholde konfidensielt materiale. E-posten er utelukkende til bruk av den personen som den er ment rettet til. Hvis denne e-posten er mottatt av andre personer enn den som er tilsiktet den, kontakt avsender og slett alle kopier.

Please consider the environment before printing this e-mail
This e-mail and any documents, files or any messages attached to it may contain confidential and privileged material. The e-mail is solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If this e-mail is received by other persons than the intended recipient, please contact the sender and delete all copies.
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Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
   

 

 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/770-5 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ruben Alseth 

Dato: 
18.12.2019 

Sluttutbetaling av tilskudd til fiskerihavnetiltak - Post 60 - Ressurs 21912 - 
Renovering av molo - Oksfjord fiskerihavn - Nordreisa kommune - Troms 
fylke 
Vi viser til anmodning om sluttutbetaling av tilskudd datert 16.12.2019. Nordreisa kommune 
fikk i henhold til tilsagnsbrev datert 21.01.2019 tilskudd på inntil kr. 1.900.000 til renovering 
av molo i Oksfjord fiskerihavn. Vi viser videre til undertegnet avtale om tilskudd til 
prosjektet. 
Det bes nå om sluttutbetaling av tilskuddet basert på en revisorbekreftet totalkostnad for 
prosjektet på kr 3.984.877 eks. moms. Av dette er utgifter til planlegging/prosjektering i 
egen regi kr 310.000 ikke revisorbekreftet, men vil fremgå av kommunens regnskap for 
regnskapsåret 2019. Tilskudd som kan utbetales utgjør 50% av tilskuddsberettigede 
kostnader begrenset oppad til kr 1.900.000. 
Etter fremlagte regnskap med overnevnte totalkostnad vil sluttutbetaling av tilskudd utgjøre 
kr 1.900.000. 
Kystverket Troms og Finnmark har mottatt bilder av ferdigstillelsen og prosjektet har fått 
gode skussmål av kommunen selv og brukerne. Befaring og deltakelse på åpning 
planlegges etter årsskiftet eller på våren. Kystverket Troms og Finnmark har, på bakgrunn 
av tilsendt dokumentasjon, besluttet å utbetale tilskuddet i sin helhet.  
Vedtak 
Kystverket Troms og Finnmark godkjenner anmodning om sluttutbetaling for tiltaket 
«Renovering av molo i Oksfjord - ressurs 21912 - og utbetaler med dette kr 1.900.000 som 
utgjør inntil 50% av medgåtte kostnader. 
Utbetaling til Nordreisa kommune, bankkonto 4740 05 03954 merkes «Tilskudd post 60 – 
Oksfjord». 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Troms og Finnmark
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Fra: Doris Gressmyr (doris.gressmyr@komrevnord.no)
Sendt: 21.11.2019 13:46:04
Til: Bjørn Halvor Wikasteen
Kopi: Anne-Marie Gaino; Tor Martin Nilsen

Emne: SV: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - utskrift av vedtak i sak 27-19 (Rev brev 1-2017)
Vedlegg: image001.png;image002.png;image003.jpg;image004.png;Utg. 616- Vurd. av nytt svar på rev.brev 1-
2017.pdf
Hei!
 
Vedlagt følger vår vurdering av nok et svar fra kommunen.
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
 

 

Fra: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no> 
Sendt: 14. november 2019 14:50
Til: Doris Gressmyr <doris.gressmyr@komrevnord.no>
Kopi: Inger Johansen <inger@k‐sek.no>
Emne: VS: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ‐ utskrift av vedtak i sak 27‐19 (Rev brev 1‐2017)
 
Hva er revisjonens vurdering av dette svaret?  
 
Neste møte i Nordreisa er 29.11.
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
 

 
 

Fra: Tor Martin Nilsen [mailto:Tor.Martin.Nilsen@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 14. november 2019 13:35
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Til: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Kopi: Doris Gressmyr (KomRev Nord) <doris.gressmyr@komrevnord.no>; Rita Toresen
<Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Anne‐
Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ‐ utskrift av vedtak i sak 27‐19 (Rev brev 1‐2017)
 
Det vises til tidligere redegjørelse. Kort oppsummert har revisjonen påpekt at det mangler bilag for uttak på et
beboerregnskap, noe som skyldes at verge har overtatt disponering av disse. I dette tilfellet har administrasjonen i helse-
og omsorg gitt vergen tilgang til kontoen. Dette var ikke korrekt framgangsmåte. I liknende saker i framtida vil en
henvise verge til fylkesmannen, alternativt overføre beløp fra pasientkonto til konto vergen disponerer, etter nærmere
avtale. Med det vil uttak være dokumentert.
 
I tre andre tilfellene har Sparebank1 Nord-Norge gitt vergen disposisjonsrett uten å opplyse oss om det. I det vergen
overtar disposisjonsretten, har administrasjonen i helse og omsorg mistet tilsvarende disposisjonsrett, i det banken
rapporterer kun til vergen. Om ikke administrasjonen hadde fattet vedtak om å gi vergen tilgang, kunne dette også vært
gjort av banken, se forklaring nedenfor.
Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, mv,
§6, sier: "Reglene i vergemålsloven får ikke anvendelse på midler som institusjonen forvalter." Fylkesmannen kan
bestemme noe annet.
 
Det som er skjedd i disse sakene har sammenheng med at Sparebank1 for ei tid tilbake la om systemene når det gjelder
håndtering av konti, noe som fikk konsekvenser spesielt for den type konti der kommunen har disposisjonsrett. Tidligere
praksis var at den lokale banken hadde kontroll på disponeringen og ga de korrekte tilgangene. Lokalt var de altså kjent
med at når helse- og omsorgsadministrasjonen bestilte konto for beboere, ble disposisjonsretten ikke gitt til andre. Ved
bestilling til banken var det lagt ved legeunderskrevet vedtak om disponering, samt hvem i administrasjonen som kunne
opptre på vegne av beboeren. Ved omlegginga, der håndtering av personkonti ble sentralisert, ble denne informasjonen
ikke videreført i banken. Kontoene ble således ikke merket som "forvaltningskonto" i banksystemet, men som ordinær
kundekonto. Når så fylkesmannen oppnevnte verge for en beboer, fikk vergen full tilgang til alle beboerens konti,
inklusive de som kommunen forvaltet. Administrasjonen her var ikke kjent med at det ikke lengre lå begrensninger på
disposisjonsretten etter omlegginga. Dette ble oppdaget ved at vi ikke lengre fikk oversendt saldo. Banken har også
bekreftet i mail at det ikke ble sendt ut noen beskjed, og opplyser at flere kommuner nå er i samme situasjon som
Nordreisa.
 
Vi har bedt om dokumentasjon/bilag på de aktuelle konti fra vergene, og regner med å kunne framlegge det ved revisjon
for 2019. Vi har ikke grunnlag å tro at det har vært noe misbruk, men at feilen skyldes nevnte vedtak fra
administrasjonen, men i hovedsak endringen som banken foretok og mangelfull kommunikasjon i den sammenheng.
I forbindelse med bankens omlegging i sine systemer, har banken tatt i bruk en ny type bestillingsskjema, der vi kan be
om at konti blir kategorisert som forvaltningskonto. Ved det vil en unngå liknende situasjoner i framtida. Vergen vil ikke
automatisk få tilgang til konti som kommunen disponerer. For de eksisterende konti, har vi sendt over ei liste til banken,
og bedt banken merke disse som forvaltningskonti, noe banken har bekreftet er utført. Vi har så bedt om at det opprettes
nye konti for de 3 beboerne der vergen har overtatt disponeringen.
 
Bankens svar: "Har tatt en gjennomgang på disse 29 konti. Har korrigert kontotype og kontonavn (med brukerens
navn i kontonavn for enkelhets skyld når dere er i nettbanken).
Har også slettet alt av gamle disponentrettigheter liggende på deres ansatte, registrert på personnivå inne på
brukernes konti. Dere styrer nå tilganger og godkjenning selv i Nettbank Bedrift under Admin."
Vi håper svaret er utfyllende, at det er levert i rett format (e-post) og at saken dermed kan avsluttes.

 
 
 

Vennlig hilsen
 
Tor Martin Nilsen
Konsulent Helse‐ og
omsorgsavd
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Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 81 33
Mobil:     40 03 81 76
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no> 
Sent: Tuesday, October 1, 2019 11:52 AM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Anne‐Marie Gaino <Anne‐
Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Cc: Tor Martin Nilsen <Tor.Martin.Nilsen@nordreisa.kommune.no>; Doris Gressmyr (KomRev Nord)
<doris.gressmyr@komrevnord.no>
Subject: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ‐ utskrift av vedtak i sak 27‐19 (Rev brev 1‐2017)
 
Sak 27/19
OPPFØLGNING SAK 17/19 ‐ REVISJONSBREV NR. 1 (2017) – MANGELFULL OPPFØLGNING FRA RÅDMANN
 
Innstilling til v e d t a k:
(Saken fremmes med åpen innstilling)
 
Behandling:
Kontrollutvalget drøftet saken.
 
Felles forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har merket seg at administrasjonen jobber med saken og forventer at svar foreligger innen neste
møte.
 
Vedtak:  
Kontrollutvalget har merket seg at administrasjonen jobber med saken og forventer at svar foreligger innen neste
møte.  
 
***
Neste møte i Kontrollutvalget er 29.11.2019
 
Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. okt 2019 til:
‐ Nordreisa kommune v/ rådmann og KomRev NORD
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
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Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Fra: Solfrid Kristoffersen Wiggen (solfrid@komopp.no)
Sendt: 13.12.2019 12:19:09
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 975683788@faktura.poweroffice.net

Emne: Nordreisa Kommune lærlingetilskudd 2018 .pdf
Vedlegg: Nordreisa Kommune lærlingetilskudd 2018 .pdf
Vedlagt følger oversikt over lærlingtilskudd til utbetaling for 2018.
 
 
Med vennlig hilsen
Solfrid Kristoffersen Wiggen
Konsulent

                 Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms
 
Telefon/Mobil 900 30 977
www.post@komopp.no
solfrid@komopp.no
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  26.11.2019  2019/12074 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  15.11.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marit Helene Pedersen, +4778950541 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Svar på søknad om statstilskudd - timer til opplæring i samisk - skoleåret 
2019 - 2020 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til søknad fra kommunen av 15.11 2019 med 
tilleggsopplysninger av 22.11.2019, og revidert søknad av 29.11.2019 samt til retningslinjer for 
forvaltning av tilskudd til samisk i grunnskoleopplæringen under statsbudsjettets kap. 225 post 63.  
 
Målet for tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner som har 
opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for frittstående 
grunnskoler godkjent etter friskoleloven som har godkjente læreplaner i samisk. Tilskuddet skal 
benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller samisk 
som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet-samisk.  
Antall tilskuddsberettigede timer blir fastsatt på grunnlag av en vurdering av det merbehov for 
lærertimer som opplæring i Kunnskapsløftet-samisk medfører, på bakgrunn av læreplaner, antall 
grupper og det årstrinn som elevene befinner seg på.  
 
Tilskudd til opplæring i og på samisk gis med en sats per klokketime. Tilskuddssatsen fastsettes i 
forbindelse med det årlige statsbudsjettet. Tilskuddssatsen for 2019 er på kr. 571,- per klokketime.  
 
Det forutsettes ikke at tilskuddsmottaker avgir andre rapporter enn de opplysninger som innhentes i 
forbindelse med søknad om statstilskudd og de opplysninger som framgår av Grunnskolens 
informasjonssystem (GSI) når det gjelder tilskudd til opplæring på og i samisk. 
 
Som grunnlag for tildelingen har Fylkesmannen sett på deres søknad om tildeling og deres 
registrering i GSI. Dersom dere ikke har meldt om spesielle forhold som gjør at GSI-registreringen 
viser noe annet enn søknaden legges følgende til grunn for tildelingen: Hvis GSI registreringen ikke 
samsvarer med omsøkte timer vil GSI registreringen legges til grunn når denne er lavere enn tildelte 
timer. Hvis GSI registreringen er høyere enn omsøkte timer vil de omsøkte timer legges til grunn. 
 
Fylkesmannen legger til grunn at Nordreisa kommune først søker om totalt 1588,5 årstimer og i 
revidert søknad 1766 årstimer for samiskundervisning for i alt 71 elever på fire skoler. I Nordreisa 
kommunes GSI er det registrert 1903 årstimer til samiskundervisning. 
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  Side: 2/2 

I henhold til de to søknadene bevilger Fylkesmannen 1640 timer undervisning i samisk i skoleåret 
2019/2020 og innvilger 1640 x 571 kr - totalt kr 936 440, - for hele skoleåret. Reduksjonen er gjort 
med grunnlag i korrigert timefordeling ved Storslett skole 
 
For høsthalvåret 2019 utbetales 5/12 som utgjør kr. 390 183,- til Nordreisa kommunes konto 
4740 05 03954. 
 
De resterende 7/12 utbetales i juni 2020.  
 
Tilskuddsmottaker må imidlertid melde fra til Fylkesmannen i Troms og Finnmark dersom 
grunnlaget for tilskuddet endres. 
 
Tilsagnet om tilskuddet for vårhalvåret 2020 er gitt med forbehold om at Stortinget bevilger midler i 
statsbudsjettets kap. 225 post 63 i 2020.  
Fylkesmannen vil minne om at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres 
på i regnskapet, og at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om tilskudd skal 
oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av regnskapsdata.  
 
Ifølge Statens bevilgningsreglement § 10 kan Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt 
Riksrevisjonen når som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. 
Hvis det viser seg at tilskuddet er utbetalt på gale premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller 
delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Katharine Jakola (e.f.) 
ass. direktør 

  
 
Marit Helene Pedersen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
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19-02678—4-vst 05.12.2019 ,

SFERSKILT  TILSKUDD FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17 - 20 ÅR - 4.  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:

9 enslige mindreårige a' kr 755 300,- gir totalt kr 6  797  700,00

Denne utbetalingen gjelder 4. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr  4740  05  03954  med kr 1 699  425,00

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.  I  de 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

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef seniorrådgiver
Økonomi- og driftsavdelingen
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  26.11.2019  2019/3293 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gøril Toresen, 77642088 
  
 
 
  

Kommuner i Troms og Finnmark 
 

  
 

Informasjon om rapportering av prosjektskjønnsmidler 2019 

Det vises til brev til den enkelte kommune i forbindelse med tildeling av prosjektskjønnsmidler for 2019.  

Vi minner om at det skal rapporteres på fremdriften i prosjektet innen 1. februar 2020. Rapporteringen 
skal gjøres via samme system som søknaden ble sendt inn i (ISORD). Det vil også bli sendt ut en epost om 
rapporteringen til kommunens kontaktperson(er) for ISORD. Lenke til oppdatert brukerveiledning finnes 
her: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fylkesmannen/dokument-fm/prosjektskjonn/rettleiar-
for-kommunen---prosjektskjonn-2019v1.pdf 

Kommunen velger om de skal levere underveisrapport (flerårige prosjekter) eller sluttrapport (ettårig 
prosjekter). Kommunen må i begge tilfeller rapportere på faktisk fremdrift i prosjektet sett i forhold til 
beskrivelsen i søknaden. Det må videre gjøres rede for regnskap mot budsjett, på samme nivå som i 
søknaden.  

Fylkesmannen vil komme tilbake med nærmere informasjon om utlysning av prosjektskjønnsmidler for 
2020 (søknadsfrist og søknadskriterier). Søknaden om videreført støtte i flerårige prosjekter kan 
fremmes i denne forbindelse. En viktig forutsetning for videreført støtte er tilfredsstillende 
fremdriftsrapportering.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Gøril Toresen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Side: 2/2 

 
Mottakerliste: 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 02.12.2019 15.32.07
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: 19/4908-71 Tilsagn om tilskudd til utvikling av kommunalt veiledningstilbud innen digital kompetanse -
Digihjelpen 2019
Vedlegg: Tilsagn om tilskudd til utvikling av kommunalt veilednin(1109 .pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
 
Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til fellesadressen / Any answer to
this letter, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@kmd.dep.no.      
 
Med hilsen / Yours sincerely
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet / Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Avdeling for IT- og 
forvaltningspolitikk 

Saksbehandler 
Stian Lindbøl 
22 24 48 68 

Tilsagn om tilskudd til utvikling av kommunalt veiledningstilbud innen 
digital kompetanse - Digihjelpen 2019 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) utlysning 10. oktober 2019 

på fem millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot 

innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse. Formålet med denne 

ordningen, og utbetaling av tilskudd i denne sammenheng, framkom i utlysningsteksten. 

 

KMD har besluttet å tildele kr 200 000 i tilskudd til Nordreisa kommune for etablering 

av en digital veiledningstjeneste. 

 

Departementet har tildelt et lavere beløp enn det som framkom i deres søknad da det kom 

inn mange søknader og den totale tilskuddspotten var begrenset. KMD har trukket i tildelte 

midler da budsjett er lite spesifisert bl.a. knyttet til forskjellen mellom kompetanseheving i 

veiledning/coaching og ulike veilederkurs. Det forutsettes at opplæringsressurser fra 

digidel.no brukes slik at kostnader til utarbeidelse av materiell kan spares. 

 

Tildeling av tilskuddet bygger på en forventning om at dere kan gjennomføre tiltaket som 

planlagt enten ved å redusere budsjettet noe eller ved å øke egeninnsatsen. 

 

Vilkår for bruk av midlene  

KMD legger til grunn for tildelingen at tilskuddet i sin helhet skal benyttes i tråd med tilsendt 

søknad og i følge kravene til måloppnåelse som definert i utlysningsteksten: 

 

 Kommunen skal ha en konkret gjennomføringsplan, og ha startet etableringen av et 

fast veiledningstilbud til innbyggerne innen 31. desember 2020. 

Nordreisa kommune 

v/ Ellinor Evensen 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4908-71 

Dato 

2. desember 2019 
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Side 2 
 

 De som skal veilede innbyggerne skal ha den nødvendige kompetansen til å kunne gi 

veiledning og opplæring som er i tråd med Kompetanse Norges mål for 

grunnleggende digital kompetanse. 

 Kommuner som mottar tilskudd forplikter seg til å dele erfaringer og resultater fra 

arbeidet med KS Digihjelpen og KMD. 

 Kommunen skal rapportere inn kontaktinformasjon om tilbudet til KS Digihjelpen slik 

at dette kan legges inn i KS oversiktskart over veiledningstilbud i kommunene. 

 

Utbetaling av tilskudd og rapportering 

Vi ber om rask tilbakemelding på at dere aksepterer vilkårene for bruk av midlene og ber 

dere samtidig oppgi organisasjonsnummer, kontoopplysninger og kontonummer hvor 

tilskuddet skal utbetales. Dette sendes direkte på e-post til postmottak@kmd.dep.no med 

kopi til stian.lindbol@kmd.dep.no innen 9. desember 2019. 

 

Det tildelte tilskuddsbeløpet utbetales i sin helhet så snart departementet har mottatt deres 

aksept på vilkårene for tildelingen. 

 

Frist for rapportering er satt til 1. mars 2021. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er 

gjennomført, og at de tildelte midlene er benyttet i tråd med prosjektbeskrivelsen. Rapporten 

skal også inneholde et godkjent regnskap. 

 

KMD og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, 

(jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd). Vi gjør også 

oppmerksom på at tilskuddsmidler som er brukt i strid med forutsetningene kan kreves 

tilbakebetalt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Katarina de Brisis (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stian Lindbøl 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 06.12.2019 03:09:01
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring
Vedlegg: db1bf237-f274-422f-989e-23df4b6ffc35.pdf;logo.png

Vi har sendt dere et brev.
For mer informasjon og tilgang til brevet, må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/ 
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og 
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
E-post: post@udir.no
www.udir.no
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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 
0135 OSLO 

Telefon: 
+47 23 30 12 00 
Org.nr:   
NO 970 018 131 

E-post: 
post@udir.no 
Internett: 
www.udir.no 

 

 
 
Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 

Tilskuddsbrev for 2019 – Tilskudd til leirskoleopplæring  
 
Statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt av Stortinget i desember 2018. Vedtakene fremgår av Stortingets 
behandling av Innst. 12 S (2018 – 2019) og Prop. 1 S (2018 – 2019) for Kunnskapsdepartementet. 
I Statsbudsjettet er det på kap. 225 post 66 bevilget i alt 54,343 mill. kroner til leirskoleopplæring i 2019. 
 

Vedtak om tilskuddstildeling til Nordreisa kommune for leirskoleopplæring i 2019 
På grunnlag av Nordreisa kommunes registrering av leirskoleopplæring for våren 2019 og/eller for høsten 
2019 i GSI - Grunnskolens Informasjonssystem pr. 1.10.2019, har Utdanningsdirektoratet beregnet følgende 
tilskudd til Nordreisa kommune for 2019: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Beregnet tilskudd høst 3,00 Jan-Des 19 161,80 57 485,00 
Totalt: 3,00   57 485,00 

 
 
Tilskuddet innvilges som et samlet tilskudd til leirskoleopplæring i 2019 til Nordreisa kommune, og blir 
utbetalt til kommunens bankkonto 47400503954 i løpet av desember 2019. 
 

Vilkår for tilskudd til leirskoleopplæring 
Etter opplæringsloven § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til leirskoleopplæring. Med 
virkning fra 01.08.2019 er leirskoleopplæring lovfestet som en del av grunnskoleopplæringen, se 
opplæringsloven § 13-7 b.  
 
Den øremerkede bevilgningen på Statsbudsjettet for 2019 på 54,343 mill. kroner skal fordeles på kommuner 
som har gitt leirskoleopplæring til sine elever i vårhalvåret og/eller i høsthalvåret 2019. Med leirskole menes 
i denne sammenheng leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst 
tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer 
som er en del av grunnopplæringen. 
 
Kommunene er tilskuddsmottakere i ordningen. Målgruppen er elever ved kommunale og interkommunale 
grunnskoler, og elever ved institusjoner der fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæringen. 
 
Registrering av leirskoleopplæring er en del av rapporteringa i GSI - Grunnskolens Informasjonssystem, jf. 
fane I-Diverse, radene 7-9. 
 
 
For at et leirskoleopphold skal være grunnlag for registrering i GSI, og for tildeling av tilskudd til kommunen 
for leirskoleopplæring, må disse kriteriene være oppfylt: 
 

 Oppholdet må strekke seg over minst 3 overnattinger i sammenheng  

 
 
 
 
 
Vår saksbehandler: Svanhild Øvrebust Krohn 
 

 
 
 
 
 
Vår dato:  
05.12.2019 
Deres dato: 
04.12.2019 

 
 
 
 
 
Vår referanse: 
2019/14067 
Deres referanse: 
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 Leirskoleopplæringen må være gitt i minimum 4 dager, med minst 5,5 klokketimer undervisning pr. 
dag. 

 Hver elev kan registreres som leirskoleelev bare én gang i løpet av elevens 10 år i grunnskolen. 
 Det er en egen tilskuddsordning for skoleturer til tidligere konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig, 

og elevdeltakelse på slike turer for 8.-10. trinn skal ikke registreres som leirskoleopplæring i GSI. 
 
Vi viser til nærmere informasjon om tilskuddsordningen til leirskoleopplæring på Utdanningsdirektoratets 
nettside https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-
leirskoleopplaring/ 
 
I Statsbudsjettproposisjonen for 2020 er det foreslått at tilskudd til leirskoleopplæring fra og med 2020 skal 
inngå som en del av kommunenes rammetilskudd, jf. Prop 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet, 
side 92. 
 
 

Tilskuddsberegning for 2019 
Som det går fram av vår nettsideinformasjon om tilskuddsordningen, er det Utdanningsdirektoratet som fra 
og med 2018 beregner, tildeler og utbetaler tilskuddene til kommunene for leirskoleopplæring. Tilskudd til 
den enkelte kommune beregnes på grunnlag av kommunens egen rapportering i GSI pr. 01.10.2019 om 
antallet elever som har vært på leirskole i vårhalvåret 2019 og/eller i høsthalvåret 2019.  
 
Tilskuddet til leirskoleopplæring er beregnet per halvår. Den enkelte kommunes antall leirskoleelever er 
fordelt på tilskuddsgrupper, med en fordelingsfaktor på 22 elever per tilskuddsgruppe. 
 
Hele budsjettbevilgningen til leirskoleopplæring for 2019, 54,343 mill. kroner, er fordelt på summen av 
kommunenes tilskuddsgrupper i 2019. Tilskuddssatsen utgjør etter dette kr 19.161 per gruppe for 2019. 
 
Ved beregningen av tilskudd til den enkelte kommune, er antall tilskuddsgrupper for henholdsvis våren 2019 
og høsten 2019 multiplisert med denne tilskuddssatsen. Se vedtaket foran på side 1, som viser beregningen 
av tilskudd til Nordreisa kommune. 
 
 

Andre vilkår for tilskuddstildelingen 
Tilsagnet om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i Statsbudsjettet for kap. 
225 post 66 – Tilskudd til leirskoleopplæring for budsjettåret 2019. 
 
Det kreves ikke at Nordreisa kommune avgir andre rapporter om leirskoleopplæringen enn det som framgår 
av GSI. Men kommunen er pliktig til å oppbevare regnskapsmateriell og annen dokumentasjon for 
leirskoleoppholdet, for eventuell kontroll. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at 
tilskuddet er benyttet etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen. 
 
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med 
forutsetningene, eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde 
tilbake tilskudd eller kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan tilskudd kreves 
tilbakebetalt. 
 
 
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside  
 

www.udir.no 
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Vennlig hilsen  
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                           Svanhild Øvrebust Krohn 
avdelingsdirektør                           seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent
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4.  TERMINUTBETALING  AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR ÅR 2019

Vi viser til tidligere terminutbetalinger i 2019 og utbetaler 4. termin for følgende antall
personer:

14 personer bosatt i 2015 a k 17 900,00 kr 250 600,00

31 personer bosatt i 2016 a k 21 375,00 kr 662 625,00

22 personer bosatt i 2017 %: k 43 000,00 kr 946 000,00

22 personer bosatt i 2018 å k 60 500,00 kr 1 331 000,00

89 personer bosatt gir TOTALT kr 3 190 225,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres med dette

kr 3 190 225,00

Integreringstilskuddet bortfaller for personer som har forlatt landet,og tilskudd utbetales
til og med påfølgende termin. Deretter stoppes utbetalingen. For personer som flytter
tilbake til mottak etterå ha vært bosatt i en kommune, stanes integreringstilskuddet fra
og med kvartalet etter at vedkommende flyttet inn i mottak. Antall personer det utbetales
for kan derfor være lavere enn i de tre første terminutbetalingene.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) _
økonomi— og tilskuddssjef Veslemøy Standnes (Sign.)
Økonomi— og driftsavdelingen seniorrådgiver

Vedlegg
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Fra: Fredhjem Geir (Geir.Fredhjem@dss.dep.no)
Sendt: 18.12.2019 12:02:19
Til: Postmottak ASD
Kopi: 

Emne: Rundskriv A-2/2019
Vedlegg: Rundskriv A_2_2019.pdf
Vedlagt følger rundskriv A‐2/2019 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020.
Rundskrivet ligger også tilgjengelige på våre nettsider: www.regjeringen.no/id2683327.
 
 
Med hilsen
Arbeids‐ og sosialdepartementet
E‐post: postmottak@asd.dep.no
 
 

 
 

49



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo  
postmottak@asd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 64 
 
www.asd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 457 

Avdeling 
Velferdspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Vibeke Trålim 
22 24 85 96 

Rundskriv A-2/2019 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk 
stønad for 2020 

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av 

stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv fra Arbeids- og 

velferdsdirektoratet (Hovednummer 35 – 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i 

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk 

stønad. Dette rundskrivet har erstattet tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.  

 

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006. 

 

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i 

konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.). De veiledende retningslinjene er 

fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2020 (satser gjeldende fra 1. januar 2019 i 

parentes):  

 

Enslige kr  6 250 (kr  6 150) 

Ektepar/samboere kr  10 450 (kr  10 250) 

Person i bofellesskap kr  5 250 (kr  5 150) 

Barn 0-5 år kr  2 450 (kr  2 400) 

Barn 6-10 år kr  3 150 (kr  3 100) 

Barn 11-17 år kr  4 100 (kr  4 000) 

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, 

kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre 

sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, 

strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, 

Landets kommuner og landets fylkesmenn 

 

  

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

11/5713- 

Dato 

18. desember 2019 
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men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter 

som varierer mye.  

 

Se rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hovednummer  35 – 2012 punkt 4.18. 

 

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en 

skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i NAV-

kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes 

stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor 

betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom 

stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan 

forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til 

aktivitet. Det vises for øvrig  til rundskriv, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.1.5 om 

forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende 

retningslinjer. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ulf Pedersen (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

 

Vibeke Trålim 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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IMDi  P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0152 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 04.02.2020  Fakturanr.: NORSK040220 Fakturadato: 04.02.2020 

 
STATSBUDSJETTET 2020 – KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER GRUNNTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 589 000 i tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, herunder grunntilskudd, til kommunen. Beløpet er utbetalt til 
kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket Norsktilskudd – 
Grunntilskudd.  
 
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for utbetalingen, 
se IMDinett. 
 

Tilskuddsår Antall personer i målgruppen Tilskuddsbeløp 
2020 43 Kr 589 000 

 
Tilskuddets mål  
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en todelt tilskuddsordning, og består av 
persontilskudd og grunntilskudd. Målet med grunntilskuddet er å bedre de økonomiske 
rammevilkårene for små og mellomstore kommuner når det gjelder opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
 
Oppfølging og kontroll 
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av 
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal 
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder. 

Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen 
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen 
beholde tilskuddet. 
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter 
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 
 
Klageregler 
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og 
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samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar   Chen Shangquan 
økonomi- og tilskuddssjef  seniorrådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Fra: Kjersti Eknes (kjersti.eknes@bufdir.no)
Sendt: 20.01.2020 15:21:47
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Utlysning av midler - forsøk med fritidskort
Vedlegg: 
Bufdir lyser nå ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021.
 
Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Midlene i fritidskortet skal bidra til å
dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Målet med
fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Målet med
forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger.
 
Mer informasjon om forsøket og utlysning av midler.
 
Kontaktpersoner i Bufdir:
Kjersti Eknes, tlf. 980 48 680, e‐post: kjersti.eknes@bufdir.no
Åshild Husjord Selboe, tlf. 970 69 347, e‐post: ashildhusjord.selboe@bufdir.no
Emina Simic, tlf. 466 17 925, e‐post: emina.simic@bufdir.no
Spørsmål om Bufdirs søknadsportal skal rettes til Emina Simic.
 
Søknadsfrist: 14.02.2020
 
 
Vennlig hilsen
Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet
www.bufdir.no 
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Fra: Christin Andersen (Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 31.01.2020 14:26:00
Til: Guro Boltås
Kopi: Rickard Printz; Rita Toresen; Nordreisa Kommune

Emne: Vs: Beboerregnskap Nordreisa
Vedlegg: Revisjonsberetning for beboerregnskap 2018.pdf
 

Fra: Doris Gressmyr <doris.gressmyr@komrevnord.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 13.57
Til: Christin Andersen <Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>; Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Emne: Beboerregnskap Nordreisa
 
Hei!
 
Vedlagt følger kopi av revisjonsberetning beboerregnskap 2018.
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
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KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 

  

 

Besøks- og postadresse: Avdelingskontor:  Telefon: Organisasjonsnummer: 

Sjøgt. 3 

9405 HARSTAD 

post@komrevnord.no 

Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Sjøvegan 

www.komrevnord.no 

77 04 14 00 

 

986 574 689 

 

 

 

 

Til  

Nordreisa kommune 

Helse – og omsorgsavdelingen 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED SONJATUN 

BO- OG KULTURSENTER, SONJATUN OMSORGSSENTER OG SONJATUN SYKEHJEM  
 

Konklusjon 

Vi har revidert ovennevnte sykehjems beboerregnskaper for 2018 for totalt 21 beboere som ikke er i stand 

til å disponere egne midler. I antallet inngår 5 avsluttede regnskap. 

 

Etter vår mening er beboerregnskapene for 2018 i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2018, og av 

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen.  

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjonen av regnskapet. Vi er uavhengige av sykehjemmene i samsvar med de etiske kravene som er 

relevante for vår revisjon av beboerregnskapet i lov og forskrift, og vi har overholdt våre etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

 

Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og bruk 

Vi tar ikke stilling til plasseringskonto til beboer 1281, kontonummer 4740 xxxx367, da denne er overført 

til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i 2018 og regnskapet for 2018 er godkjent der. 

 

Beboerregnskapene er utarbeidet med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 og forskrift om 

disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 

og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet 

for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på Sonjatun bo- og kultursenter, Sonjatun 

omsorgssenter, Sonjatun sykehjem, beboerne og beboernes nærmeste pårørende/verge, og skal ikke 

distribueres til eller brukes av andre. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. 

 

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for 

regnskapet 

Sykehjemmenes ledelse er ansvarlig for utarbeidelsen av beboerregnskapene i samsvar med forskrift om 

disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 

og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig 

for å muliggjøre utarbeidelsen av regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt beboerregnskapene ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 

inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti 

for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 

ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den, enkeltvis 

eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere 

på grunnlag av dette regnskapet. 
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Som en del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I 

tillegg: 

• Identifiserer og anslår vi risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten 

det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 

disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er 

høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ettersom 

misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede utelatelser, feil i erklæringer 

eller overstyring av intern kontroll. 

• Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, med det 

formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke 

for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sykehjemmets interne kontroll. 

• Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om 

regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet av ledelsen, er 

rimelige. 

 

Vi kommuniserer med helse- og omsorgsadministrasjonens ledelse blant annet om det planlagte omfanget 

av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold 

av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i 

den interne kontrollen. 
 

 

 

 

Tromsø, 31. januar 2020 

 

 
Doris Gressmyr 

Oppdragsansvarlig revisor 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Oversikt over beboere som omfattes av revisjonsberetningen. 
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ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk 
ubalanse 

 

1. Innledning 

 

Kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1.1.2020. Lovens kapittel 28 om statlig kontroll med 

kommuner med økonomisk ubalanse innebærer flere endringer i ROBEK-reglene. 

 

Det er blant annet gjort enkelte endringer i reglene for inn- og utmelding i ROBEK og reglene 

for lånegodkjenning. Departementet har dessuten fått hjemmel til å unnlate innmelding i 

ROBEK selv om ett eller flere av kriteriene for innmelding er oppfylt. Denne myndigheten er 

ikke delegert til fylkesmannen. For kommuner i ROBEK stilles det nå også et rettslig krav om 

å utarbeide en tiltaksplan. 

 

I tillegg er det innført en plikt til å gjennomføre lovlighetskontroll av årsregnskapet til en 

kommune hvis det er avgitt en negativ revisjonsberetning. Denne plikten skal fylkesmannen 

håndheve overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.  

 

Formålet med dette brevet er å gi fylkesmannen informasjon om endringene og hvordan 

reglene skal praktiseres. Dette brevet erstatter departementets brev av 5.2.2013 (13/441-1). 

Vi viser for øvrig til forskrift 30.8.2019 nr. 1096 hvor departementets myndighet etter loven er 

delegert til fylkesmannen.  

 
  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/6253-1 

Dato 

27. januar 2020 
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2. Ikrafttredelse 

Når bestemmelsene i kapittel 28 nå har trådt i kraft 1.1.2020, skal disse tas i bruk fra dette 

tidspunktet.  

 

Dette innebærer blant annet at når fylkesmannen går gjennom kommunenes årsbudsjetter 

for 2020 og økonomiplaner for 2020-2023, skal disse vurderes opp mot kriteriene for 

innmelding i ROBEK i ny lov § 28-1.  

 

Hvis for eksempel økonomiplanen eller årsbudsjettet for 2020 ikke er fastsatt innen 

31.12.2019, oppfyller kommunen kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd 

bokstav e. Hvis for eksempel driftsbudsjettet for 2020 eller driftsdelen i økonomiplanen for 

2020-2023 viser at et merforbruk skal dekkes inn over mer enn to år, oppfyller kommunen 

kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav c.   

 

Når fylkesmannen går gjennom kommunenes årsregnskap for 2019, skal også disse 

vurderes etter reglene i § 28-1. 

3. Om ROBEK-registrering – § 28-1 første ledd 

Kontroll og melding om registrering i ROBEK 

 

En kommune skal registreres i ROBEK når det følger av § 28-1 første ledd. Registrering 

gjøres på grunnlag av kommunens økonomiplan og årsbudsjett, og kommunekassens 

årsregnskap.  

 

Fylkesmannen skal kontrollere om en kommune skal registreres i ROBEK, og dersom så er 

tilfelle, skal fylkesmannen gi departementet melding om innmelding av kommunen i ROBEK. 

Departementet fører selv kommunene inn i ROBEK-registeret. Melding om innmelding i 

ROBEK gis som tidligere til departementet i form av brev og eget registreringsskjema. 

Registreringskjemaet er tilgjengelig på departementets nettsider om ROBEK. 

 

Det samme gjelder for utmelding når det følger av § 28-5. Fylkesmannen kontrollerer om en 

kommune skal meldes ut, og gir departementet melding om dette i brev og 

registreringsskjema før departementet selv fører kommunen ut av registeret.  

 

Registrering etter flere kriterier 

 

Kommuner som allerede er registrert i ROBEK på grunnlag av én eller flere bokstaver i § 28-

1 første ledd, skal i tillegg registreres inn på nye bokstaver hvis nye kriterier i § 28-1 blir 

oppfylt. 

  

Hvis ett kriterium i § 28-1 ikke lenger er oppfylt, skal kommunen ikke være registrert i ROBEK 

på den aktuelle bokstaven selv om kommunen fortsatt skal være registrert i ROBEK på annet 
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grunnlag. Fylkesmannen skal også gi departementet melding om slike endringer på 

registreringsskjema. 

 

Objektive vilkår for registrering 

 

Kontrollen av om en kommune skal meldes inn eller ut av ROBEK skal som tidligere skje på 

objektivt grunnlag. Dette betyr blant annet at kontrollen skal baseres på om årsbudsjettet 

eller økonomiplanen er satt opp med merforbruk ("bunnlinjekontroll") eller om inndekningen 

av merforbruk kvalifiserer for registrering.  

 

Fylkesmannen skal kun vurdere om kommunestyrets vedtak formelt sett medfører at de 

objektive kriteriene for registrering i ROBEK er oppfylt. Vurderingen av om vilkårene er 

oppfylt skal ikke bygge på skjønnsmessige vurderinger av kommunens økonomiske 

situasjon. En kommune skal derfor, selv om kommunen anses å ha en god økonomi, meldes 

inn i ROBEK dersom kommunestyrets vedtak om årsbudsjett, økonomiplan, 

underskuddsinndekning eller årsregnskap oppfyller kriteriene for registrering i ROBEK. Se 

likevel punkt 6 om § 28-1 andre ledd.  

 

Fylkesmannens kontroll av om en kommune skal registreres i ROBEK skal heller ikke bygge 

på en vurdering av realismen i inntekter og utgifter i årsbudsjettet eller økonomiplanen eller 

realismen i en inndekningsplan. Dette følger av at ROBEK-ordningen ikke er en ordning der 

fylkesmannen skal foreta "automatisk" lovlighetskontoll av alle kommunenes årsbudsjett eller 

økonomiplan.  

 

Dersom kommunestyrets vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett stilles opp på en måte 

som ikke tilfredstiller kravene i kommuneloven kapittel 14 eller forskrift 7.6.2019 nr. 714 om 

økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 

mv. (budsjett- og regnskapsforskriften), vil det kunne være nødvendig at fylkesmannen gjør 

en nærmere vurdering av innholdet i vedtaket for å kunne kontrollere om økonomiplanen 

eller årsbudsjettet er fastsatt med merforbruk. Også i slike tilfeller skal fylkesmannens 

vurdering innrettes med sikte på å avklare om vedtaket innebærer ubalanse på bunnlinjen, 

uten at det gås nærmere inn på realismen i inntekter og utgifter.  

 

Ordinære vedtak og budsjettrevisjoner 

 

Departementet legger fortsatt til grunn at fylkesmannens kontroll av om vilkårene for 

registrering er oppfylt, skal baseres på kommunens opprinnelige vedtak om henholdsvis 

årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap og inndekning av merforbruk, og ikke på vedtak om 

justeringer eller endringer som foretas i etterkant. Dette bygger som tidligere på at 

kommunenes plikt etter § 14-3 femte ledd til å sende økonomiplan, årsbudsjett og 

årsregnskap til fylkesmannen, ikke omfatter en plikt til å sende vedtak om endringer i 

økonomiplanen og årsbudsjettet som foretas i forbindelse med budsjettrevisjoner o.l.  
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Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bestemmelsene i § 28-1 første ledd, slik de er formulert 

og ut fra de bakenforliggende hensyn, ikke utelukker at det kan være grunnlag for registrere 

en kommune i ROBEK for eksempel ut fra et vedtak om endring i årsbudsjettet. Dette 

innebærer likevel ikke at fylkesmannen skal etablere en fast ordning for oppfølging og 

kontroll av slike endringsvedtak med tanke på å avklare om det kan være grunnlag for 

registrering i ROBEK. Dersom fylkesmannen unntaksvis blir kjent med at det er grunnlag for 

registrere en kommune i ROBEK for eksempel ut fra et vedtak om endring i årsbudsjettet, 

skal fylkesmannen på vanlig måte gi departementet melding om innmelding av kommunen i 

ROBEK på registreringsskjema.  

 

Lovlighetskontroll etter § 27-1 første eller andre ledd  

 

Dersom fylkesmannen med hjemmel i § 27-1 første eller andre ledd har gjennomført en 

lovlighetskontroll av økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskap til en kommune som 

ikke er registrert i ROBEK, vil en eventuell opphevelse av vedtaket ikke gi grunnlag for 

registrering i ROBEK.  

 

Ved opphevelse av vedtak om økonomiplan, årsbudsjett eller årsregnskap plikter kommunen 

å fatte nytt vedtak. Slike nye vedtak vil etter departementets vurdering regnes som ordinære 

vedtak som skal kontrolleres mot kriteriene for registrering i ROBEK. Dersom det ikke fattes 

nytt vedtak innenfor den fristen som fylkesmannen har fastsatt, skal kommunen registreres i 

ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav e eller f. 

4. Om kriteriene for innmelding – § 28-1 første ledd 

§ 28-1 første ledd bokstav a og b 

 

§ 28-1 første ledd bokstav a viderefører at en kommune som vedtar et driftsbudsjett med 

merforbruk, skal meldes inn i ROBEK. Et merforbruk foreligger dersom kommunens bruk av 

midler ikke har dekning i årets tilgang på midler, jf. § 14-10 første ledd. Det samme 

videreføres for kommuner som vedtar økonomiplanens driftsdel med merforbruk, jf. § 28-1 

første ledd bokstav b. 

 

For økonomiplanen skal hvert enkelt år vedtas i balanse. Dersom ett eller flere av årene i 

økonomiplanen viser et merforbruk, som er "finansiert" med inndekning i et etterfølgende år, 

vil dette anses som en økonomiplan i ubalanse og være grunnlag for innmelding etter 

bokstav b, selv om økonomiplanperioden sett under ett er i balanse. 

 

Dersom kommunen vedtar økonomiplanen forut for behandlingen av årsbudsjettet, for 

eksempel i juni eller august, og det ellers er klart at første året i økonomiplanen ikke er 

kommunens årsbudsjett, skal ubalanse i år 1 i økonomiplanen ikke anses som ubalanse i 

årsbudsjettet, og således ikke gi grunnlag for innmelding etter bokstav a, men innmelding 

etter bokstav b. 
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Innmelding etter bokstav a eller b skal altså skje når det foreligger et merforbruk på 

bunnlinjen. I tillegg skal innmelding også skje dersom budsjettet eller økonomiplanen er 

saldert med uspesifisert innsparing. Krav til innsparinger/utgiftsreduksjoner som 

kommunestyret vedtar for å kunne oppnå en plan eller et budsjett i balanse, må fordeles på 

de enkelte tjenesteområdene og trekke ned de ulike bevilgningene etter kommunestyrets 

prioritering. Ufordelte innsparinger vil teknisk kunne framstilles som en inntekt eller redusert 

utgift i budsjettet eller økonomiplanen. Slike uspesifiserte innsparinger regnes fortsatt som 

grunnlag for innmelding etter bokstav a eller b. Uspesifiserte innsparinger anses altså ikke 

som reduserte utgifter eller økte inntekter ved denne vurderingen. 

 

§ 28-1 første ledd bokstav c 

 

§ 28-1 første ledd bokstav c viderefører at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis det 

under behandlingen av årsregnskapet vedtas at et merforbruk i kommunekassens 

driftsregnskap skal dekkes inn over flere enn to år.  

 

I tillegg innebærer § 28-1 første ledd bokstav c at kommunen også skal meldes inn i ROBEK 

hvis driftsdelen i økonomiplanen eller budsjettet viser at et merforbruk fra et tidligere år, 

dekkes inn over flere enn to år etter at merforbruket oppstod. Dette er en utvidelse i forhold til 

regelen i kommuneloven av 1992 § 60 nr.1 bokstav c, som kun innebar at en kommune skal 

meldes inn hvis kommunestyret under regnskapsbehandlingen vedtok at et merforbruk i 

årsregnskapet skal dekkes inn over flere enn to år. Bestemmelsen i bokstav c innebærer for 

eksempel at hvis vedtaket om årsbudsjett for 2020 viser at et merforbruk oppstått i 2018 

likevel ikke vil bli dekket inn i 2020 som først vedtatt, skal kommunen registreres i ROBEK. 

 

Bestemmelsen i kommuneloven av 1992 § 60 nr. 1 bokstav d er opphevet. Et brudd på 

planen for inndekning av merforbruk er dermed ikke lenger et vilkår for å bli registrert i 

ROBEK. Dersom en kommune bryter inndekningsplanen, skal kommunen kun meldes inn i 

ROBEK dersom det er annet grunnlag for dette i § 28-1 første ledd.  

 

§ 28-1 første ledd bokstav d 

 

§ 28-1 første ledd bokstav d er ny, og innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK 

dersom balanseregnskapet til kommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra 

driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.  

 

Med driftsinntekter menes brutto driftsinntekter, jf. Prop. 46 L (2017–2018) merknadene 

s. 416. Departementets vurdering er at dette svarer til den definisjonen av brutto 

driftsinntekter som ellers er etablert i KOSTRA.  

 

Et oppsamlet merforbruk framgår av balanseregnskapet under egenkapitalens driftsdel, det 

vil si balansekapittel C romertall II nr. 3, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-8.  
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Etter reglene i budsjett- og regnskapsforskriften § 4-2 andre ledd og § 4-4, som gjelder fra og 

med regnskapsåret 2020, skal midler på disposisjonsfond som ikke er skjermet, gå med til å 

dekke et merforbruk. Dersom midler på disposisjonsfond er skjermet etter disse reglene, vil 

kommunen (fra og med årsregnskapet 2020) både ha skjermete midler på disposisjonsfond 

og merforbruk i balansen samtidig. I slike tilfeller legger departementet til grunn at begrepet 

oppsamlet merforbruk skal forstås som merforbruk uten at slike disposisjonsfond er trukket 

fra, nettopp fordi midlene er skjermet på grunn av planlagt brukt til andre formål. Kommuner 

skal dermed meldes inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav d, hvis oppsamlet 

merforbruk er større enn 3 prosent, selv om kommunen har skjermete midler på 

disposisjonsfond.  

 

Årsregnskapet for 2019 skal derimot avlegges i henhold til reglene i tidligere forskrift 

15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. Balanseregnskapet for 2019 vil 

dermed kunne vise både et disposisjonsfond, et regnskapsmessig mindreforbruk og et 

regnskapsmessig merforbruk. Årsregnskapet for 2019 vil ikke inneholde disposisjonsfond 

som er skjermet med hjemmel i forskriftsreglene. For årsregnskapet 2019 legger derfor 

departementet til grunn at begrepet oppsamlet merforbruk etter § 28-1 første ledd bokstav d 

skal forstås som merforbruk fratrukket både mindreforbruk og disposisjonsfond (i sin helhet). 

Kommuner skal altså først meldes inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav d på 

grunnlag av årsregnskapet for 2019, hvis oppsamlet (netto) merforbruk er større enn 3 

prosent etter at mindreforbruk og hele disposisjonsfondet er trukket fra.  

 

§ 28-1 første ledd bokstav e og f 

 

En kommune skal meldes inn i ROBEK hvis økonomiplanen, årsbudsjettet eller 

årsregnskapet ikke er vedtatt innen gjeldende frister, jf. § 28-1 første ledd bokstav e og f. 

Dette er nytt.  

 

Bestemmelsen i bokstav e innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

økonomiplanen eller årsbudsjettet ikke er vedtatt innen årsskiftet, jf. § 14-3 første ledd. 

Bestemmelsen innebærer også at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i 

§ 27-1, og det ikke er vedtatt ny økonomiplan eller årsbudsjettet innenfor den fristen som 

fylkesmannen har fastsatt. En kommune som allerede er registrert i ROBEK, skal også 

registreres på bokstav e hvis økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter en 

lovlighetskontroll med grunnlag i § 28-3, og det ikke er fattet nytt vedtak innenfor 

fylkesmannens frist.  

 

Bestemmelsen i bokstav f innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

årsregnskapet ikke er vedtatt innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf. § 14-3 andre 

ledd. Bestemmelsen innebærer også at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

årsregnskapet har blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i § 27-1, og det ikke 

er vedtatt nytt årsregnskap innenfor den fristen som fylkesmannen har fastsatt. En kommune 

som allerede er registrert i ROBEK skal også registreres på bokstav f hvis årsregnskapet har 
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blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i § 28-3 i slike tilfeller, og det ikke er 

fattet nytt vedtak innenfor fylkesmannens frist. 

 

§ 28-1 første ledd bokstav g og inndelingsloven § 16a 

 

Inndelingsloven § 16 a gir hjemmel for ROBEK-registrering av en ny kommune etter  

sammenslåing av kommuner. Adgangen gjelder dersom én eller flere av kommunene som 

skal slå seg sammen, er registrert i ROBEK etter kommuneloven § 28-1 første ledd. 

Fylkesmannen kan etter en skjønnsmessig vurdering, fram til sammenslåingstidspunktet,  

bestemme at den nye kommunen skal registreres i ROBEK. Dette gjelder bare hvis en må 

regne med at den nye kommunen vil overta et så stort merforbruk fra før sammenslåingen at 

det er behov for å kontrollere den nye kommunens årsbudsjett og låneopptak.  

5. Videreføring av registeret fra 31.12.2019 til 1.1.2020 

Alle kommunene som per 31.12.2019 var registrert i ROBEK etter kommuneloven av 1992 

§ 60 nr. 1 er videreført som registrert i ROBEK fra 1.1.2020 fordi vilkårene i kommuneloven 

av 2018 § 28-1 første ledd regnes som oppfylt.  

 

Kommunene som per 31.12.2019 var registrert i ROBEK etter kommuneloven av 1992 § 60 

nr. 1 bokstav d, er fra 1.1.2020 i stedet registrert etter kommuneloven av 2018 § 28-1 første 

ledd bokstav c. Dette som følge av at dette vilkåret er oppfylt for de aktuelle kommunene.  

6. Departementets hjemmel til å unnlate innmelding – § 28-1 andre ledd 

Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens årsbudsjett og låneopptak, kan 

departementet bestemme at kommunen likevel ikke skal føres inn i ROBEK-registeret, jf. 

§ 28-1 andre ledd. Denne myndigheten ligger hos departementet og er ikke delegert til 

fylkesmannen. Det vil si at det er departementet selv som avgjør om en kommune ikke skal 

registreres i ROBEK selv om vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd er oppfylt.  

 

Dersom en kommune først er registrert i ROBEK, vil kommunen ikke bli meldt ut av ROBEK 

før vilkårene i § 28-5 er oppfylt. Bestemmelsen i § 28-1 andre ledd gir ikke departementet 

hjemmel for å melde en kommune ut av ROBEK på et tidligere tidspunkt enn det som følger 

av § 28-5.  

 

Prosedyre 

 

Hvis en kommune oppfyller vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd, og 

fylkesmannen ser at det åpenbart likevel ikke er behov for å kontrollere årsbudsjettet og 

låneopptak, skal fylkesmannen gi departementet melding om dette samtidig med meldingen 

om at vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd er oppfylt, jf. punkt 3. Meldingen må i 

disse tilfellene inneholde fylkesmannens vurdering og begrunnelse for hvorfor det ikke er 

behov for kontroll med kommunens økonomi, og dermed innmelding i ROBEK, selv om 
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kommunen oppfyller ett eller flere av kriteriene for innmelding. Departementet tar den 

endelige avgjørelsen.  

 

Adgangen til å unnlate innmelding etter § 28-1 andre ledd er en unntaksbestemmelse for 

åpenbare tilfeller. Terskelen for å la være å melde kommuner inn i ROBEK skal ligge høyt. 

Samtidig skal fylkesmannens kontroll med om en kommune skal meldes inn i ROBEK, som 

tidligere, være en kontroll begrenset til om de objektive vilkårene for registrering er oppfylt og 

ikke omfatte subjektive vurderinger av økonomisk balanse og realisme, jf. punkt 3. Dette 

innebærer at fylkesmannen ikke skal legge opp til en fast prosedyre for å gjøre nærmere 

vurderinger av om § 28-1 andre ledd muligens kan komme til anvendelse. Fylkesmannen 

skal normalt kun varsle departementet som nevnt i forrige avsnitt når fylkesmannen ser at 

det klart kan være grunnlag for å ikke melde kommunen inn i ROBEK.  

 

Departementet registrerer kommuner i ROBEK når departementet mottar melding fra 

fylkesmannen om at en kommune oppfyller vilkårene for registrering i § 28-1 første ledd. 

Departementet vil normalt bare vurdere å la være å melde en kommune inn i ROBEK etter 

§ 28-1 andre ledd dersom fylkesmannen har gjort departementet oppmerksom på at det kan 

være grunnlag for dette. 

 

Vilkåret for å unnlate innmelding 

 

Hjemmelen for å unnlate innmelding etter § 28-1 andre ledd gjelder bare hvis det åpenbart 

ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og 

låneopptak. Det er opp til departementets frie skjønn å avgjøre om vilkåret for ikke å føre 

kommunen inn i ROBEK, er oppfylt.  

 

Terskelen for å la være å melde kommuner inn i ROBEK skal ligge høyt. Det følger direkte 

av ordlyden i § 28-1 andre ledd at det må være åpenbart at det ikke foreligger noe 

kontrollbehov. Det må være klart at det ut fra hensynet til kommunens økonomiske balanse 

ikke er nødvendig å kontrollere kommunens budsjett og låneopptak. Dersom det er en viss 

tvil om kontrollbehovet, vil kommunen bli registrert i ROBEK.  

 

Adgangen til å unnlate innmelding vil for eksempel kunne komme til anvendelse i saker hvor 

økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet ikke er vedtatt innen tidsfristen, og 

økonomien ellers er i balanse. Et annet eksempel kan være at kommunen har fastsatt en 

økonomiplan eller et årsbudsjett hvor det i realiteten er økonomisk balanse, men hvor det 

foreligger feil eller mangler ved vedtaket av formell eller teknisk art som medfører at et 

kriterium for registrering i ROBEK er oppfylt. Det må uansett gjøres en vurdering av om det 

foreligger et kontrollbehov før § 28-1 andre ledd kan tas i bruk.  

 

For kommuner som oppfyller kriteriet for innmelding som følge av et merforbruk, enten ved at 

det er vedtatt å dekke inn merforbruk over flere enn to år (§ 28-1 første ledd bokstav c) eller 

hvor merforbruket overstiger tre prosent av driftsinntektene (bokstav d), vil departementet 

som hovedregel ikke benytte hjemmelen for å unnlate innmelding i ROBEK.  
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7. Kriterier for utmelding – § 28-5 

§ 28-5 gir regler for når en kommune ikke lenger skal være registrert i ROBEK. Reglene er 

basert på den praksisen som departementet har ført siden ordningen trådte i kraft i 2001.  

 

§ 28-5 første og andre ledd  innebærer at en kommune som er registrert i ROBEK på grunn 

av et årsbudsjett eller en økonomiplan i ubalanse, jf. § 28-1 første ledd bokstav a og b, ikke 

skal være registrert i ROBEK på disse bokstavene dersom årsbudsjettet eller økonomiplanen 

for påfølgende år er vedtatt i balanse. Kommunen vil da bli meldt ut av ROBEK så fremt 

kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.  

 

En kommune som er registrert i ROBEK på grunn av et merforbruk i regnskapet, jf. § 28-1 

første ledd bokstav c og d eller g, skal ikke være registrert i ROBEK på disse bokstavene når 

det akkumulerte merforbruket er dekket inn i sin helhet, jf. § 28-5 tredje ledd. Kommunen 

meldes altså ut av ROBEK først når merforbruket er dekket inn i sin helhet, så fremt 

kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.  

 

Hvis en kommune er registrert i ROBEK som følge av at enten økonomiplan, årsbudsjett eller 

årsregnskap ikke er vedtatt innen fristen, skal kommunen ikke være registrert i ROBEK på 

disse bokstavene når økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet for det påfølgende 

året er vedtatt innen fristen, jf. § 28-5 fjerde ledd. Kommunen meldes da ut av ROBEK, så 

fremt kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag. 

8. Kontroll med årsbudsjettet og godkjenning av låneopptak – § 28-3  

Innholdet i budsjettkontrollen er videreført i ny kommunelov. Sentralt i lovlighetskontrollen av 

årsbudsjettet etter § 28-3 første ledd, er spørsmålet om årsbudsjettet er realistisk og i 

balanse, jf. § 14-4 første ledd. Lovlighetskontrollen er imidlertid ikke avgrenset til en kontroll 

med realisme og balanse, og skal som utgangspunkt være en kontroll av om årsbudsjettet 

tilfredstiller alle de ulike kravene til årsbudsjettet som følger av kommuneloven av 2018 og 

tilhørende forskrift 7.6.2019 nr. 214 om økonomiplan, årsbudsjett mv. (budsjett- og 

regnskapsforskriften). For lovlighetskontrollen av årsbudsjettet etter § 28-3 gjelder for øvrig 

§ 27-3, men ikke § 27-3 andre ledd.  

 

§ 28-3 tredje ledd første punktum stiller nye krav til hvordan godkjenningen av vedtak om lån 

etter § 28-3 andre ledd skal skje. Når kommunens vedtak om lån er gjenstand for 

godkjenning, skal fylkesmannens godkjenning skje ved at fylkesmannen setter en øvre 

ramme for nye låneopptak for budsjettåret. Dette innebærer at lånegodkjenningen ikke skal 

skje i form av godkjenning av hvert enkelt låneopptak. Dersom kommunen i budsjettåret 

vedtar å øke låneopptaket, skal dette godkjennes gjennom en endring av rammen. Vedtaket 

om å ta opp lån skal for øvrig framgå av vedtaket om årsbudsjett, jf. § 14-4 andre ledd. 

Lånegodkjenningen skal som tidligere gjøres under hensyn til kommunens økonomi og bidra 

til at kommunens økonomiske balanse gjenopprettes. 
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Fylkesmannen skal vurdere om rammen for årets låneopptak skal reduseres hvis kommunen 

har ledige ubrukte lånemidler. Det er særlig aktuelt å redusere rammen for låneopptak 

dersom kommunen har store ubrukte lånemidler som ikke vil bli benyttet som finansiering i 

budsjettåret, og kommunen ellers har en tilfredsstillende likviditetssituasjon.  

 

Fylkesmannen skal vurdere om det skal fastsettes nærmere vilkår for bruk av lånerammen, 

jf. § 28-3 tredje ledd andre punktum. Slike vilkår kan være at lånerammen kun benyttes til 

bestemte formål, eller at lånerammen ikke benyttes til nærmere angitte formål. 

Fylkesmannen kan bare fastsette vilkår for bruk av rammen hvis det er nødvendig av hensyn 

til kommunens økonomi.  

 

9. Plikt til å vedta tiltaksplan – § 28-4 andre til fjerde ledd 

 

Loven stiller nå krav om at alle kommuner som er registrert i ROBEK skal fastsette en 

tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse, jf. § 28-4 andre ledd. Kravet vil også 

gjelde for kommuner som var registrert i ROBEK per 31.12.2019. 

 

Tidsfristene for fastsettelse av tiltaksplanen avhenger av grunnlaget for registrering. For 

kommuner som er innmeldt etter § 28-1 bokstav a, b, e eller g, skal tiltaksplanen fastsettes 

senest 30. juni, første gang i 2020.  

 

For kommuner som er innmeldt etter bokstav c, d eller f skal tiltaksplanen fastsettes senest 

31. desember, første gang i 2020.  

 

Tiltaksplanen skal sendes fylkesmannen til orientering.  

 

Se for øvrig NOU 2016: 4 punkt 19.11.3.4 og Prop. 46 L (2018–2018) punkt 20.9.4 om 

tiltaksplanen. 

10. Lovlighetskontroll av årsregnskap ved negativ revisjonsberetning – § 28-6 

§ 28-6 fastsetter en ny plikt til å foreta lovlighetskontroll av vedtak om årsregnskap. 

Fylkesmannen skal foreta slik lovlighetskontroll i de tilfellene der det er avgitt en 

revisjonsberetning med negativ konklusjon om årsregnskapet, og årsregnskapet ikke er 

endret for å rette opp det som er grunnlaget for denne konklusjonen.  

 

Plikten gjelder overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.  

 

Lovlighetskontrollen av årsregnskapet skal knytte seg til om regnskapsreglene i lov og 

forskrift er fulgt, men avgrense seg til de forholdene som regnskapsrevisor har tatt opp i sin 

beretning og som er grunnlaget for den negative konklusjonen. 

 

Hvis fylkesmannen mener det foreligger brudd på regnskapsreglene, skal  

regnskapsvedtaket oppheves. Kommunestyret må da vedta et nytt årsregnskap som 
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etterlever regnskapsreglene. Dette nye regnskapsvedtaket blir grunnlaget for å vurdere om 

kommunen oppfyller vilkår for registrering i ROBEK, eksempelvis dersom det korrigerte 

regnskapet viser et akkumulert merforbruk større enn tre prosent av driftsinntektene.  

 

Hvis fylkesmannen mener at det ikke foreligger brudd på regnskapsreglene, vil 

kommunestyrets vedtak om årsregnskap bli stående som gyldig, selv om revisor har avgitt 

negativ beretning. Det er da dette regnskapsvedtaket som er grunnlaget for å vurdere om 

kommunen oppfyller kriterier for registrering i ROBEK. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  10.01.2020  2020/190 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.01.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gøril Toresen, 77642088 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Svar på søknad om godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa 
skytterlag 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til Nordreisa kommunes brev av 7. januar 2020 med 
søknad om godkjenning vedtak av kommunal garantistillelse for lån Nordreisa skytterlag ønsker å ta 
opp i forbindelse med bygging av miniatyr skytebane. 
 
Nordreisa kommunestyre fattet den 19. desember 2020 i sak 126/19 følgende vedtak:  
 

 «Nordreisa kommune innvilger Nordreisa skytterlag simpel kausjon for langsiktig lån pålydende kr 
1.435.000, - til bygging miniatyr skytebane på Kjelderen samfunnshus. 

 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 1.435.000, - med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1.578.500. 

 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg 
av inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens §3. 

 Det gis avdragsfrihet i inntil 3 år. 
 Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning». 

 
Etter kommuneloven § 51, nr. 1 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for 
virksomheter som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet. Myndighet til 
å godkjenne eller eventuelt nekte godkjenning av kommunale garantier er delegert til Fylkesmannen. 
Nærmere regler om kommunale garantier er gitt i garantiforskriften.  
 
Ifølge kommuneloven § 51, nr. 2 kan det ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives 
av andre enn kommunen selv. Nordreisa skytterlag er en ideell organisasjon som er registeret i 
frivillighetsregistret. Etter Fylkesmannens vurdering kommer ikke kommunens vedtak i konflikt med 
bestemmelsen i kommuneloven § 51, nr. 2.  
 
 
 
Nordreisa kommune har et betydelig garantiansvar som per 31. desember 2018 var på 71,3 mill. kr. 
Det er viktig å være klar over at den økonomiske risikoen kommunen pådrar seg ved å stille 
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kommunal garanti kan sidestilles med eget låneopptak. Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret 
har vurdert garantistillelsen opp mot andre forpliktelser kommunen har i dag og ønsker å pådra seg 
i fremtiden. 
 
Med hjemmel i kommuneloven § 51, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i rundskriv H-8/01, fatter Fylkesmannen følgende  
 

vedtak: 
 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark godkjenner Nordreisa kommunestyrets vedtak av 19. desember 
2019 i sak 126/19 om stille kommunalgaranti for lån Nordreisa skytterlag ønsker å ta opp i 
forbindelse med bygging av miniatyr skytebane. 
 
 

***** 
 
 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen seks 
uker. En eventuell klage sendes via Fylkesmannen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Gøril Toresen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
KomRev Nord Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
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Fra: Toresen, Gøril (gotor@fylkesmannen.no)
Sendt: 13.01.2020 14:16:38
Til: Rita Toresen
Kopi: 

Emne: Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa skytterlag
Vedlegg: image001.png;Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa kommune.pdf
Hei,
Garantien er godkjent og brevet er sendt til dere elektronisk. Kopi av brevet ligger vedlagt.
 
Med vennlig hilsen
Gøril Toresen
rådgiver i kommuneøkonomi

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 20 88
gotor@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Til ordførere og rådmenn 
 

Lån, tilskudd og nye verktøy fra Husbanken i 2020 

Takk for godt samarbeid i året som har gått. Kommunene oppnådde solide resultater for 
barnefamilier og andre målgrupper i 2019, blant annet gjennom målrettet bruk av startlån og 
tilskudd til etablering. I dette brevet informerer vi om prioriterte områder og viktige endringer i 
2020.   
 
Barnefamilier har hovedprioritet 
I 2019 økte andelen av startlånsmidlene som gikk til barnefamilier. Rask og god håndtering av 
ekstrabevilgningen på 110 millioner kroner i etableringstilskudd medførte at familier med mer enn 600 
barn fikk tilskudd til etablering i egnet bolig. Likevel er det fortsatt mer enn 35 000 barn i 
lavinntektshusholdninger som bor i uegnede boliger (tall for din kommune finner du i den boligsosiale 
monitoren, se neste avsnitt). Derfor har barnefamilier fortsatt hovedprioritet i det boligsosiale arbeidet 
i 2020. Andre prioriterte målgrupper er bostedsløse og unge uføre. 
 
Boligsosial monitor - oversikt over boligsosiale utfordringer gir grunnlag for handling 
Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i alle landets kommuner i 
den boligsosiale monitoren. I den første versjonen som er publisert, er det blant annet med data om 
barn og unge i familier med dårlig økonomi og dårlige boforhold, bostedsløse og eldre. Monitoren vil 
bli utvidet med data på flere områder i løpet av 2020, og vil bidra til at kommuner, staten og andre 
aktører kan ta bedre beslutninger om boligsosiale tiltak.    
 
Du finner den boligsosiale monitoren her: https://husbanken.no/boligsosial-monitor/ 
 
Utlån - startlån og lån til kommunale utleieboliger prioriteres 
Husbankens utlånsramme for 2020 er på 16 milliarder kroner. Startlån og lån til kommunale 
utleieboliger har høyest prioritet. Vi minner om at søknadsfristen for startlånsmidler er 31. januar. 
Søknader om startlån som mottas etter utløpet av søknadsfristen, vil kun imøtekommes hvis 
Husbanken har tilgjengelige midler. 
 
Søknader om startlån leveres via behovsmeldingen: 
https://husbanken.no/kommune/behovsmeldingen/ 
 
Personrettede tilskudd er overført til kommunerammen 
Fra i år er tilskudd til etablering, tilpasning samt utredning og prosjektering overført i rammetilskuddet 
til kommunene. Kommunene må selv sette av midler til tilskudd. Kommunene kan behandle søknader 
fra innbyggere om tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i Startskudd - Husbankens 
saksbehandlingsløsning for kommunal behandling av søknader om startlån og tilskudd.  
 
Kommunene bør vurdere behovet for å sette av midler til tapsfond 
Fram til 2020 kunne kommunene søke Husbanken om å få sette av tildelte midler fra tilskudd til 
etablering til tapsfond. Når tilskudd til etablering er overført til kommunerammen, bør kommunene 
vurdere risikoen i startlånsporteføljen og sette av tilstrekkelige midler til tapsfond. 
 
Kommunereformen - ingen kommuner kommer dårligere ut 
Bostøtte, investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger og tilskudd til kommunale utleieboliger 
har differensierte tilskuddssatser basert på inndeling i kommunegrupper. Som en konsekvens av 
kommunereformen er kommunegruppeinndelingen for disse ordningene justert. Nye kommuner 
havner automatisk i den øverste av de tidligere kommunenes kategorier.  
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Sykehjem og omsorgsboliger - gå i dialog med Husbanken om nye prosjekter tidligst mulig  
I 2019 fikk kommunene tilsagn om 3,7 milliarder kroner i tilskudd til 2 000 omsorgsplasser. 
Tilsagnsrammen for 2020 er på 3,6 milliarder kroner. Vi oppfordrer kommunene til å ta kontakt med 
Husbanken for å etablere dialog om nye prosjekter så tidlig som mulig. Husk at kommunene i 2020 
også kan søke om investeringstilskudd til etablering eller gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken 
i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. 
 
Digitale løsninger for kommunale utleieboliger 
Til sammen har kommunene ca. 110 000 utleieboliger. Husbanken er i samarbeid med KS og 
kommunene i gang med et nytt prosjekt som skal utvikle digitale løsninger som gjør det enklere å 
søke, tildele, administrere, forvalte og gi oppfølging i boligene. Prosjektet startet med kartlegging av 
brukerbehov i oktober 2019, og i løpet av 2020 planlegges utvikling av konkrete løsninger.   
 
Boligtreffet 2020 
Fjorårets boligtreff på Gardermoen samlet over 300 deltakere, som ga innspill til den kommende 
boligmeldingen og fikk faglig påfyll og opplæring knyttet til Husbankens virkemidler. Arrangementet 
fikk svært gode tilbakemeldinger. Derfor gjentar vi suksessen og arrangerer et nytt boligtreff for alle 
kommuner høsten 2020.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Vi er klare til å løse nye utfordringer sammen med 
dere i 2020. Mer informasjon om Husbankens satsingsområder og detaljert informasjon om våre 
ordninger, finner dere på www.husbanken.no og www.veiviseren.no 
 
 
 
Med hilsen  

  

 
 
 

 
Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør 

 

Per Olaf Skogshagen 

Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 
Husbanken 
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Fra: Husbanken (info@husbanken.no)
Sendt: 27.01.2020 12:28:34
Til: 
Kopi: 

Emne: Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn
Vedlegg: Årsbrev til ordførere og rådmenn i kommunene 2020.pdf
Til ordførere og rådmenn i kommunene
 
Vedlagt sender vi Husbankens årsbrev for 2020 fra vår administrerende direktør Osmund Kaldheim.
 
Med vennlig hilsen
 

Telefon : +47 22 96 16 00
post@husbanken.no 
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø 
www.husbanken.no
 

Abonner på nyhetsbrev fra Husbanken
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Familiesenteret.   
Tid 16.september 2019 kl. 11:00 – 13:30.  

 

 

Bekreftelse på at Ramona Soleng Thomassen og Oda Kristine Fossvoll deltok på møte i 
Ungdomsrådet. Møte innebar besøk på Storslett ungdomsskole for å rekruttere nye medlemmer til 
Ungdomsrådet.  

 

 

 

Mvh Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa  
Tid 19.september 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Ottar Evensen Storaas, 1 vgs 
Peter Eri Bråstad, montessori 9 kl.  
Jon Andreas Fyhn, montessori 9 kl.  
Alf Sindre Einevoll, 1 vgs 
Emma Halvorsen Agorsah, storslett skole 9a 
Joel Siayor, 8 B storslett 
Elias Olsen, 9B storslett skole 
Jens Severin Giæver, 10 B storslett.  
Mathilde Stabell, storslett skole 8a 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 
Isak Båtnes Lund, 2 vgs 
 
 

 

 

Sakskart 

 

24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

26/19 Valg av utvalgsområder 

27/19 Eventuelt 
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24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

Vi går gjennom eget reglement til Ungdomsrådet. Det informeres også om den nye kommuneloven 
som trer i kraft denne høsten. Her står det bl.a.:  

- Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen.  

- Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret, 
fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. 

- Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så 
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

- Vi møtes ca. hver 6 uke. Evt. oftere dersom det er behov. Vara innkalles dersom medlem ikke kan 
stille.  

- Egen innkalling til det utvalget man sitter i kommer på mail fra servicetorget. Vi skal ifølge 
servicetorget kontakte vara selv dersom vi ikke kan stille på møte.  

- Lønn for ungdomsrådet utbetales hvert kvartal. For utvalg utbetales hver måned.  

 

 

 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

 

Leder:  Ramona   Vara: Oda 

Nestleder: Oda   Vara: Ottar  

Medlem: Mathilde  Vara: Joel 

Medlem: Emma  Vara: Elias 

Medlem: Jens   Vara: Ottar 

Medlem: Jon Andreas  Vara: Peter 

Medlem: Alf Sindre  Vara: Isak 

Medlem: Hedda  Vara: Elias 
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26/19 Valg av utvalgsområder:  

Kommunestyre (2 stk): Ramona, Oda 

BUK (2 stk): Jon Andreas, Alf Sindre,  

Miljø, plan og utvikling: Mathilde 

Helse og omsorg: Emma 

Oppvekst og kultur: Alf Sindre 

Formannskapet: Oda 

Næringsutvalget: Jens 

Rust (2 stk): Ramona, Jon Andreas 

 

27/19 Eventuelt 

Vi snakker om den nye ungdomsklubben og innhold her. Flere som har innspill som vi kan ta med oss 
videre. Planlegger et besøk i lokalene f.eks. ved neste møte.  

- Bilder og presentasjon av alle medlemmer og vara 

 

 

Neste møte er satt til 22.oktober. Innkalling kommer.  

 

Referent: Silje Båtnes, 20.09.19.  
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Familiesenteret.   
Tid 18.oktober 2019 kl. 12:30 – 13:30.  

 

 

Bekreftelse på at Ramona Soleng Thomassen og Oda Kristine Fossvoll deltok på møte i 
Ungdomsrådet. Møte innebar planlegging av åpningen av den nye ungdomsklubben hvor de var med 
å hjalp til i planlegging og under selve dagen.  

 

 

 

Mvh Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Nordreisa, Halti – Ishavsstudio.  
Tid 22.oktober 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Alf Sindre Einevoll,  
Emma Halvorsen Agorsah,  
Jens Severin Giæver,  
Mathilde Stabell,  
Silje Båtnes, sekretær.  
Hilde Nyvoll, politisk rådgiver.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Jon Andreas Fyhn 
 
 

 

 

Sakskart 

 

28/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

29/19 Valg av politisk rådgiver 

30/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

31/19 Stedsutviklingsprosjektet – street-art workshop med Kultnett 

32/19 Invitasjon til ungdomsrådskonferanse 2019, Tromsø 

33/19 Høringssvar ang. skolestruktur i Nordreisa 

34/19 Eventuelt 
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28/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

Vi går gjennom sakslisten til kommunestyremøte 24.oktober sammen med politisk rådgiver 
og ordfører Hilde Nyvoll. Det forklares mer konkret hva de ulike utvalgene gjør, og hvilke 
oppgaver de har. Ungdomsrådet får stilt spørsmål om det de lurer på om de ulike sakene.  

Hilde kommer også med tips og innspill om hvor ungdomsrådet kan tale i kommunestyret, 
og oppfordrer til at de skal ta ordet.  

Hilde forlater møtet etter denne saken.  

Ramona og Oda deltar på møte i kommunestyret 24.10.19.  

 

29/19 Valg av politisk rådgiver 

I følge veileder for Ungdomsråd er det anbefalt at politisk rådgiver er noen som sitter i 
Formannskapet. Det kommer forslag om Karl-Gunnar Skjønsfjell og Hilde Nyvoll. 
Ungdomsrådet diskuterer fram og tilbake fordeler og ulemper, og vi stemmer over de to 
forslagene.  Det stemmes 5 mot 1 i favør Hilde Nyvoll.  

Ungdomsrådet ønsker å velge Hilde Nyvoll som politisk rådgiver fra 2019 – 2023. Dette vil 
fremmes på kommunestyremøte 24.10.19.  

 

30/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

Rust-møte: Tok sted i Olderdalen. Det ble satt sammen en arbeidsgruppe til Rust-
konferansen som er 25.oktober, og som arrangeres på den nye Ungdomsklubben i 
Nordreisa.  

Kommunestyremøte: Oda informerer at det ble pratet mye om forslag til den nye 
skolestrukturen, og saken om gatelys ble tatt opp.   

Formannskapsmøte: Etterlønn til ordfører – avslått.  

Driftsutvalget: Konflikt mellom sauebonder og hundekjørere.  

Helse- og omsorg: Avlyst.  

 

Vi diskuterer at det er lurt at ungdomsrådets medlemmer som er på møter i utvalgene 
noterer ned de sakene som tas opp eller forbereder seg i forkant av ungdomsrådsmøte ved å 
lese referat fra utvalget. Dette for at man lettere kan informere de andre i ungdomsrådet om 
hva som jobbes med i det utvalget man sitter i.  
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31/19 Stedsutviklingsprosjektet – street-art workshop med Kultnett.  

Nordreisa ungdomsråd har til rådighet 20 000 kr fra Rust-konferansen i fjor. Pengene skal 
brukes til et stedsutviklings-prosjekt. Ideen fra konferansen var at vi skulle få til et street-art 
bilde på kommunehuset (et av kortveggene.) Bildet skulle være en påminnelse til politikere 
og kommunen om barn og unge i Nordreisa. Arbeidet med dette stoppet dessverre opp, men 
det er ønskelig at det nye ungdomsrådet når tar tak i det.  

Silje ble kontaktet av Kultnett v/ Lise Brekmo og Marianne Bilden. De var i startfasen på et 
prosjekt de nå har kalt «Kultur mot rasisme». Dette skal være en workshop for ungdom i 
Nordreisa hvor de skal ta del i og lære om grafitti/street-art. Det hele planlegges at skal 
avsluttes med en konsert på 16. mai. Prosjektet er som sagt i startfasen, men de lurer på om 
dette er noe Ungdomsrådet ønsker å ta del i. Det er ikke meningen at ungdomsrådet, som er 
et politisk utvalg, skal arrangere dette – men kan f.eks. være med å reklamere å få ut 
tilbudet til andre ungdommer.  

Spørsmålet er også om vårt prosjekt om et bilde på kommunehuset kan flettes inn med 
dette prosjektet? Vi diskuterer og kommer fram til at vi synes et bilde i Sørkjosen viker for 
mye bort fra vår første idè om bilde på kommunehuset. At bildet skal være i Sørkjosen gjør 
at det ikke er synlig for flest mulig, heller ikke politikere og kommunen som vi ønsket skulle 
påminnes barn og unge i Nordreisa ved et slikt Street-art bilde.  

Men ungdomsrådet kan være med for å reklamere arrangementet ut til andre ungdommer.  

 

32/19 Invitasjon til ungdomsrådskonferanse 2019, Tromsø 

Emma ønsker å delta på Ungdomsrådskonferansen i Tromsø 1-3 november. Oda reiser også, 
men i regi av Ungdommens Fylkesråd.  

 

33/19 Høringssvar ang. skolestruktur i Nordreisa 

Silje har hatt samtale med sektorleder Siri Ytterstad, og det er ønskelig at Ungdomsrådet gir 
en uttalelse om forslagene som foreligger til den nye skolestrukturen i Nordreisa. Vi avtaler 
at Silje sender ut rapporten og et kort referat om denne, og at medlemmer og vara kan 
sende Silje innspill med sine meninger. Dette forfattes i et notat og sendes til sektorleder.  

Frist for dette settes til 4.november.  

 

34/19 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker.  

 

 

Referent: Silje Båtnes, 28.10.19. 
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Ungdomsklubben   
Tid 23.oktober 2019 kl. 10:00 – 14:00.  

 

 

Bekreftelse på at Ramona Soleng Thomassen og Oda Kristine Fossvoll deltok på møte i 
Ungdomsrådet. Møte innebar å hjelpe til under åpningen av den nye Ungdomsklubben samt delta 
som representanter fra Ungdomsrådet.  

 

 

Mvh Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.12.2019 14:59:31
Til: Else Elvestad; Siri Ytterstad; Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet
Vedlegg: Årsrapport BUK.docx;Årsrapport Ungdomsrådet.docx
Hei, 

Har gjort ferdig årsrapport for BUK og Ungdomsrådet. 

Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes,
Ungdomskontakt ‐ 
Forebyggende tjenester.
Telefon: 41706116
 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

   

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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Barn – og unges 
kommunestyre, 2019 

Nordreisa 
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ÅRSRAPPORT 2019 

 
ANSVAR OG RETTIGHETER 

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og 
skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 

 

ORGANISERING 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken, vara Anna Elisa Lund Henriksen.  

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
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HVA HAR SKJEDD I BUK 2019? 

 

Januar 

10.januar: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  

Tilstede på møte var: Hermod Bakken – ordfører i BUK, Anna Elisa Lund Henriksen – 
varaordfører i BUK, Øyvind Evanger – rådmann i BUK, Siv-Elin Hansen –leder for oppvekst- og 
kultur, Else Elvestad – virksomhetsleder Forebyggende tjenester, Silje Båtnes – 
Ungdomskontakt.  

Her gikk vi gjennom de 8 sakene som var sendt inn fra skolene og hvilket tema selve BUK 
møte skulle ha. Vi landet på: «Ung medvirkning».  

Ungdomskontakten kontaktet aktuelle andre for å få saksopplysninger til selve BUK møte, 
bl.a. Nordreisa IL, sektorleder Dag Funderud, Prosjektleder Olaf Nilsen.  

 

 

Februar 

7.februar: BUK møte arrangeres på Halti Kulturscene.  

Under dette møte er det vara Anna Elisa Lund Henriksen som er ordfører og vara Olaug 
Bergset som er rådmann. Sektorleder Bernt Sandtrøen er sekretær.  

Anna Lund Henriksen og nestledere i RUST Vilde Marie Røsnes Karlsen holder et innlegg om 
de ulike medvirkningsorganene som finnes for ungdommer i kommunen. Etter dette er det 
Oda Fossvoll og Hedda Ottarsen Nøstvik fra Ungdommens fylkesråd som holder innlegg om 
hvordan de jobber, og hvilke muligheter de har for å medvirke der.  

Etter lunsj har vi en kahoot med tema fra dagen, og vi går gjennom sakslisten hvor flere av 
medlemmene i BUK får gått opp på talerstolen.  
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September 

3.september: Forberedelsesmøte i BUK, Familiesenteret.  

Tilstede på møte var: Ramona Soleng Thomassen – ordfører i BUK, Else Elvestad – 
virksomhetsleder Forebyggende tjenester, Edel Gulbrandsen – vara for sektorleder Siri 
Ytterstad.  

Vi går gjennom innsendte saker og setter opp program for dagen. Tema for dagen blir «Ung i 
politikken». 

Dessverre var det kun to innsendte saker, og vi snakker om når tid på året BUK møtene bør 
arrangeres for å få inn flest mulig saker. Oktober er noe tidlig da skolene må begynne å jobbe 
med saker allerede før sommerferien pga. de fristene som er satt, og for at vi skal kunne 
forberede oss best mulig til møte. Beslutter at det er best at møtene arrangeres i april/mai og 
i november/desember.  

Det er også viktig at skolen hjelper elevene/klassene til å forme skjemaet om saker som de 
kan sende inn. Vi diskuterer at det bør utformes en veileder med eksempler og hvordan de 
kan gjøre det, og f.eks. bruke skjemaet i en samfunnsfagstime.  
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Oktober 

1.oktober: BUK møte arrangeres på Halti kulturscene.  

Ordfører på møte er Ramona Soleng Thomassen (leder av Ungdomsrådet), Øyvind Evanger er 
rådmann og Berit Kalseth er sekretær – vara for sektorleder Siri Ytterstad.  

Vi har en bli kjent lek og en presentasjonsrunde slik at alle medlemmene i BUK går opp på 
talerstolen. Etter dette holder Øyvind Evanger et innlegg om politisk opplæring. Etter dette 
får vi besøk av Victoria Figenschou Mathiassen som holder et innlegg om det å være ung i 
politikken, og hennes reise innen politikk fra elevråd til kommunestyre. Innlegget ble avsluttet 
med en kahoot.  

Etter lunsj gikk vi gjennom sakslisten før vi avsluttet.  

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt, desember 2019. 
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ÅRSRAPPORT 2019 

 
ANSVAR 

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe 
ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. (Reglement for ungdomsrådet.)  
 

MÅL 

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.  
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
- være høringspart i saker som angår barn og unge 

 

ORGANISERING 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen og fra våren 2019 Ramona Soleng Thomassen.  

Nestleder: Hermod Bakken og fra våren 2019 Oda Kristine Fossvoll.  

Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94



HVA HAR SKJEDD I UNGDOMSRÅDET 2019?  

 

Februar:  

- 13.2. Disse sakene ble tatt opp:  

- Søknad til Sparebanken 1 Nord-Norge, samfunnsløftet er sendt med ønske om støtte til den nye 
ungdomsklubben.  

- Erfaringer fra ordningen «Hjem for en 50-lapp». Noe vanskeligheter med å bestille plass. Usikkerhet 
rundt om taxistasjon kjenner til alt i ordningen. Melder dette tilbake til Ungdommens fylkesråd via 
Oda Fossvoll som jobber med saken.  

- Utarbeider logo til ungdomsrådet: Emma Nyvoll fra kulturskolen melder seg for å tegne logo til oss. 
Ungdomsrådet snakker om ideer for hva den bør inneholde, og kommer frem til at Storeste bør være 
med og at fargene kan være nordlys-farger.  

- Høringssvar for ny forskrift for ungdomsråd: Nordreisa Ungdomsråd skriver høringssvar med 
tilbakemeldinger som sendes inn.  

- Planlegger kveldsturnering på idrettshallen torsdag før påske. Setter en arbeidsgruppe som skal 
jobbe videre med planleggingen.  

 

Mars:  

- Møte 27.3: Har i mellomtiden jobbet med planleggingen av kveldsturnering via Facebook.  

- Forbereder oss, ved hjelp av politisk rådgiver, på kommunestyremøte og de sakene som er mest 
aktuell for barn og unge.  

- Informeres om saker fra utvalgsmøtene.  

- Prosjektet «Stedsutvikling» som vi startet med på Rust-konferansen 2018 blir diskutert. Hvordan 
jobbe med saken videre, og er planen gjennomførbar. Ønskes at medlemmer/vara melder seg til en 
arbeidsgruppe som kan jobbe med dette videre.  

- Utarbeider en plan for rekruttering til ungdomsrådet.  

- Planlegger Kveldsturneringen videre.  

- Innspill til den nye ungdomsklubben diskuteres.  

 

April:  

Kveldsturneringen utsettes fra 11.april til 2.mai da det kun er påmeldt 4 lag. Må være minimum 6 lag 
for at det blir turnering. 29.april er det kun 1 lag som er påmeldt – dette tross at 2 av medlemmene i 
ungdomsrådet har vært inne i alle klassene på Storslett Ungdomsskole for å reklamere, rektor på 
Reisa montessoriskole har informert sine elever, oppslag er hengt opp i Oksfjord (klubben), 
Strømfjordnes skole, Nord-Troms VGS, og arrangementet er delt mange steder på Facebook. I tillegg 
er det fin premie av en ipad som burde være et trekkplaster. Dessverre ble vi da nødt til å avlyse 
turneringen.  
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Mai:  

- Politisk rådgiver Øyvind Evanger deltar på møte for å hjelpe oss å være forberedt til 
kommunestyremøte. Vi går gjennom de mest relevante sakene.  

- Vi fikk pengestøtte fra Rust til arrangering av Kveldsturneringen som vi måtte avlyse. Det diskuteres 
hva vi skal gjøre med pengene, og vi beslutter at vi søker Rust om at disse kan brukes til åpningen av 
den nye Ungdomsklubben. Sekretær skriver en ny søknad og sender til Rust. Søknaden blir godkjent.  

- Den nye logoen presenteres, og medlemmene er godt fornøyd med den. Emma Nyvoll mottar 1000 
kr som betaling.  

- Vi planlegger og organiserer rekruttering til ungdomsrådet, og gjør avtale om hvem av 
medlemmene som skal være med på skolebesøk i klassene for å informere om hva det innebærer å 
være med i Ungdomsrådet.  

 

Juni:  

- Vi har siste møte før sommerferien og for de medlemmene og vara som har vært med de 2 siste 
årene. Det blir en kombinasjon av møte og avslutning på Reisa Biljardklubb.  

- Det informeres om rekrutteringsrunden, og at vi har fått med en del nye medlemmer som er klar til 
å starte opp fra høsten av. Mangler fortsatt noen.  

- Vi takker til alle som har vært med i Ungdomsrådet, og til de som ønsker å fortsette videre før de 
tar sommerferie.  

 

September:  

- Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet. Her går vi gjennom hva et ungdomsråd er og hva 
meningen er at oppgavene til ungdomsrådet skal være. Det har trett i kraft den nye kommuneloven, 
som også sier noe om ungdomsrådet og dens oppgaver.  

- Det gjøres valg av leder, nestleder, medlemmer og vara. Alle sier noe om seg selv og hvorfor de har 
lyst å delta som medlemmer i ungdomsrådet. Oversikten av valget og informasjon sendes inn til 
servicetorget og lønn av sekretær.  

- Vi har en kort introduksjon av den nye ungdomsklubben som åpner 23.oktober, og det er mulighet 
å komme med innspill for innhold i klubben.  

 

Oktober:  

- Sammen med vår nye politiske rådgiver, Hilde Nyvoll, går vi gjennom saker til kommunestyre.  

- Det gjøres valg av politisk rådgiver i form av avstemning.  

- Det informeres felles om utvalgsmøtene, og relevante opplysninger derfra.  
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- Vi bestemmer hvem som skal reise på Ungdommens fylkesrådskonferanse i Tromsø i november.  

- Det er kommet ut mulighet for å gi innspill til Nordreisa kommune og skolestrukturen som jobbes 
med. Ungdomsrådet ønsker å gi et innspill på dette, og Silje har snakket med Siri Ytterstad om det. 
Ungdomsrådet melder inn sine meninger som sekretær forfatter i et skriv og sender til sektorleder.  

- Åpningen av ungdomsklubben 23.oktober. Medlemmer fra ungdomsrådet stiller opp på åpningen 
og hjelper til.  

- Ungdomsrådet samt vara deltok på Rust-konferansen som ble arrangert på den nye 
ungdomsklubben i Nordreisa.  

 

Desember:  

- Siste møte for året. Mesteparten av møte brukes til å forberede oss sammen med politisk rådgiver 
Hilde Nyvoll til kommunestyremøte.  

- Nord-Troms ungdomsråd ønsker at alle ungdomsråd deltar for å feire Pride som skal arrangeres i 
Nordreisa 6.juni 2020. Ungdomsrådet støtter dette, og saken fremmes på kommunestyremøte av 
medlemmer fra ungdomsrådet.  

- Vi stiller oss bak vedtaket fra Lyngen ungdomsrådet om at Nord-Norges banen må realiseres, og 
gjør vedtak på dette som videresendes Lyngen.  

- Ny ungdomskontakt trer inn i stillingen fra januar 2020 da Silje Båtnes har sagt opp stillingen. 
Vegard Tvedt Pedersen har denne stillingen fram til 1.8.2020.  

 

 

Bildet ble tatt på Rust-konferansen 2019. 
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

 

Antall saker: 38 saker.  

 

Antall ekstra møter/aktivitet ved arrangement: 3 ekstra oppmøter.   

 

Antall deltagere på møter: 54 deltagere på møter totalt.  

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 17.12.19. 
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.12.2019 14:30:50
Til: Nordreisa Kommune; Anna Elise Lund Henriksen
Kopi: 

Emne: Møtereferat Ungdomsrådet 16.12.19
Vedlegg: Referat fra møte 16.12.19.docx

Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes,
Ungdomskontakt ‐ 
Forebyggende tjenester.
Telefon: 41706116
 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

   

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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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Nordreisa, Halti – Jorma.  
Tid 16.desember 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Emma Halvorsen Agorsah 
Mathilde Stabell 
Alf Sindre Einevoll 
Jens Severin Hallen Bergfald Giæver 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen 
Hilde Nyvoll, politisk rådgiver 
Silje Båtnes, sekretær.  

 
Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 

 
 

 

Sakskart 

 

35/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

36/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

37/19 Pride i Nordreisa 2020 

38/19 Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norge banen  

39/19 Eventuelt 
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35/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

Hilde Nyvoll, politisk rådgiver til ungdomsrådet går gjennom sakene til kommunestyremøte 
19.12.19. Det diskuteres i hvilke saker det kan være aktuelt for medlemmene fra 
ungdomsrådet å delta på talerstolen. Ramona og Oda deltar på møte og forbereder seg til 
dette. Om de har behov for hjelp kan de kontakte Hilde.  

 

36/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

Driftsutvalget: Jens vara for Mathilde. Besøk på brannstasjonen. Saken om nedjustering av 
fartsgrensene i sentrum ble diskutert mye. Jens forteller at han gikk imot nedjusteringen 
dersom det innebar at Storslett ikke kunne være oppkjøringssted. Hvis det stemmer at dette 
viser seg å være feil ønsker Ungdomsrådet å stille seg bak at fartsgrensene blir justert ned. I 
tillegg ønskes det er flere tiltak iverksettes. Bl.a. lys i sentrum, bedre skilting, fartsdumper, 
bedre sikt. Oda og Ramona fremmer dette under kommunestyremøte.   

Formannskapet: Oda har deltatt på møte. Informerer at det har vært mest snakk om 
økonomi.  

Oppvekst- og kultur: Ønsker referat over hva ungdomsrådet jobber med.  

Helse- omsorg: Ikke deltatt på møte.  

Rust: Ordfører-tur og fellesmøte regionråd og Nord-Troms ungdomsråd.  

Næringsutvalget: Jens deltatt.  

 

37/19 Pride i Nordreisa 2020 

Under ordførerturen på Nord-Troms ungdomsråds fellesmøte ble følgende sak tatt opp: 
Oppfordring fra ordfører i Lyngen om å ta opp Pride-saken i de ulike ungdomsrådene. Nord-
Troms ungdomsråd vil delta på Pride-markeringen som skal være 6.juni på Storslett. Tog, 
arrangement. Ungdomsrådet og regionrådet skal holde en appell sammen.  

Rust planlegger sitt møte samtidig slik at de allerede er på Storslett, og kan delta.  

Ungdomsrådet ønsker å delta for å vise at vi støtter dette. Ønskes at kommunale 
ungdomsråd legger til rette for at alle kan delta.  

Ramona løfter denne saken i kommunestyre med innspill om hva kommunen kan gjøre for å 
bidra og vise sin støtte: Delta, flagge, sette opp buss for de som har behov.  

Tilbakemeldinger fra resten av ungdomsrådet er positivt. Enstemmig vedtatt at vi ønsker å 
fremmer dette. Verden går framover, kommunen må også det.  
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38/19 Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norge banen  

Nordreisa ungdomsråd ønsker at vi skriver under på dette. Silje tar kontakt med ansvarlig fra 
Lyngen, og sender over bekreftelse fra oss om at vi støtter.  

  

39/19 Eventuelt 

Silje informerer om at hun har sagt opp sin stilling som ungdomskontakt, og er ferdig i den 
nå til jul. Vegard Tvedt Pedersen som har 20 % stilling i ungdomsklubben overtar stillingen 
fram til 1.8.20. Hva som skjer etter den tid er usikkert.  

Vegard er satt inn i oppgavene rundt ungdomsrådet, og starter opp arbeidet i januar.  

 

Møteplan for 2020 kommer når møteplan for kommunestyre er bestemt.  

 

Referent Silje Båtnes, ungdomskontakt. 17.12.19.  
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Nordreisa, Halti – Jorma  
Tid 20. januar 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Mathilde Stabell 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Alf Sindre Einevoll 
Jens Severin Giæver 

 

 

Sakskart 

 

1/20 RUST møte 

2/20 Ungdommens Fylkesting 

3/20 Utleie kriterier for Ungdomsklubben 

4/20 Eventuelt 

 

 

 

1/20 

Jon Andreas og Ramona deltok på RUST møte 13. januar 2020. De informerer om at det ble 
valgt ny leder, og Ramona ble gjenvalgt som nestleder i det regionale ungdomsrådet. 
De går gjennom sakene som ble diskutert på møtet hvor det først var gjennomgang av 
kommunene og hva de har jobbet med siden sist. Det var også vedtatt at media skulle være 
et nytt saksområde. Det ble laget et saksfremlegg om politisk fravær som blir fulgt opp 
videre. 
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2/20 Ungdommens Fylkesting 

Oda drar til Ungdommens Fylkesting siden hun sitter i Ungdommens Fylkesråd. Vegard 
informerer om at det er ønskelig at Nordreisa Ungdomsråd sender to representanter til 
Fylkestinget. 
Oda går gjennom programmet til Ungdommens Fylkesting. 
Hvem som blir sendt til Ungdommens Fylkesting blir bestemt senere på Facebook gruppen til 
Nordreisa Ungdomsråd slik at medlemmene får sjekket opp om de har mulighet til å dra. 

 

3/20 Utleie kriterier for Ungdomsklubben 

Vegard har etter samtale med sektorleder Siri Ytterstad fått et ønske om at Nordreisa 
Ungdomsråd arbeider frem et forslag til hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utleie av 
Ungdomsklubben. 
- Om noen skal leie Ungdomsklubben burde dette være utenfor de vanlige åpningstidene slik 
at ungdommene som bruker Ungdomsklubben når det er åpent ikke blir påvirket av at noen 
leier lokalet til andre aktiviteter 
- Den som leier lokalet burde være innenfor aldersgrensene som er satt 
- Det skal være en voksen som er ansvarlig for lokalet mens det er leid ut. Tilstedeværelse av 
denne voksne personen kan variere basert på hvilket formål det er leid ut for 
- Formålet med utleie burde være innenfor formålet til Ungdomsklubben 
- Hvis noe ødelegges må utstyret erstattes av de som leier ut 
 
Vegard følger opp denne saken videre. 

 

4/20 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker. 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 24.01.20. 
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Fra: Vegard Tvedt Pedersen (Vegard.Tvedt.Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.01.2020 12:16:07
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Anna Elise Lund Henriksen

Emne: Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20
Vedlegg: Referat fra møte 20.01.20.docx
Legger ved referat fra Ungdomsrådet 20. januar 2020.
 
Vennlig hilsen
 
Vegard Tvedt Pedersen        
Ungdomskontakt
Telefon: 417 06 116
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Postadresse:                                        Besøksadresse:    Telefon: 77 58 80 00             Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett               Sentrum 17            Telefaks: 77 58 80 01            Org nr: 943 350 833
E-post:                                                  Internett: www.nordreisa.kommune.no             www.facebook.com/nordreisakommune

 

105



Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 30.01.2020 13:49:33
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Christin Andersen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; willy.ornebakk@gmail.com; Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen;
Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20
Vedlegg: Protokoll RR 29.01.20.docx
Viser til vedlagte protokoll fra møte i Alta 29. januar.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 1-2020 
STED: Scandic hotell Alta 
TIDSPUNKT: 29. januar 2020 kl 1730 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Bernt Lyngstad, Kåfjord 

 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  

 I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp noen 
orienteringssaker 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Samferdselsdepartementet: «Etterslep på vedlikehald i fiskerihamnene» 
 Fra Tromsø-områdets regionråd: «Uttalelse om årets Statsbudsjett» 

Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/20  Godkjenning av referat fra møte 26.11.19 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 26. november 2019 

107

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26. november. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 02/20  Nasjonal transportplan 2022-2033 
Saksdokumenter:  

 Høringsbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Felles innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune mai 2019 -

hovedutfordringer på transportområdet 
 Tidligere høringsuttalelse fra Nord-Troms Regionråd til NTP av 09.05.16 

 
Forslag til vedtak med mindre justering foretatt i møtet: 
Nord-Troms Regionråd vedtar følgende innspill med prioriteringer til NTP 2022-
2033: 
 

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 
Riksveg (store tiltak) 1 E6 Olderdalen – Langslett. Det må 

bevilges oppstartsmidler i første periode 
av NTP 

1 Strekningen er viktig både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Den er en viktig næringsvei i 
regionen, med økning i 
næringstransporter. Den er 
eneste ferdselsåre, evt 
omkjøring er om Finland. 
Strekningen er også viktig for 
å utvikle en felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion.  
Strekningen har mange 
utfordringer; smal veibane, 
dårlig standard, knappe 
kurver, smale bruer, bratte 
stigninger og lange 
strekninger med nedsatt 
hastighet. Flere begrunnelser 
i vedlegg 1. 

 2 E6 Nordkjosbotn - Hatteng 2 Utfordringer med kurvatur, 
vegbredde og løsning 
gjennom Oteren sentrum 
(trafikksikkerhet) 

 3 E8 Øvre Skibotn - ferdigstilling 3 Dette er en særlig viktig 
strekning for eksport av 
sjømat fra regionen. Finland 
har satt av store ressurser til 
utbedringer på den andre 
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siden av grensen. 
Strekningen bør derfor 
ferdigstilles. 

E6 Kvænangsfjellet. Er 
prioritert av Nye Veier. 

Inntil utbygging av E6 Kvænangsfjellet 
er i gang vil realisering av prosjektet 
være den viktigste prioriteringa for 
Nord-Troms Regionråd.  
Strekningen er ofte vinterstengt grunnet 
vær/rasfare. Den er den eneste 
ferdselsåre, med lang omkjøring om 
Finland. 

 

Riksveg (mindre tiltak) 1 Bedre samordning av kollektiv-tilbudet 
- helhetlig vurdering. I tillegg vurdere 
transportløsninger østover 

1 Pr i dag opplever vi at buss 
og hurtigbåter/hurtigruter 
ikke korresponderer. Nord-
Troms ligger midt i det nye 
fylket. Det er ikke mulig å 
reise for eksempel med buss 
fra Nord-Troms til Alta uten 
overnatting pr i dag. 

 2 2 
 3 3 

1 Skjervøy havn – forlengelse av farled 1 Skjervøy havn er i dag ei 
havn med stor aktivitet og 
har status som «Maritimt 
senter».  Havnen har daglige 
anløp av hurtigruten og 
ukentlige anløp av 
frakteskip/Containerskip. I 
tillegg er havnen sentral for 
fiskeflåten, servicebåter for 
oppdrettsnæringen, reiseliv 
(seilbåter, mindre 
cruisebåter), fritidsflåte og 
leverandørindustrien. 
Vi ser det som naturlig at 
farleden skal gå inn til 2 
sentrale havner i Ytre havn 
og ikke avsluttes ved 
moloåpning. Se vedlegg 3 

2 2 

Kyst (Farled og 
sikkerhet) 

3 3 
Lufthavner (terminal, 
rullebane, sikkerhet) 

1 1 

Jernbane (store tiltak) 
 

1 Det er viktig å satse på jernbane-
infrastruktur i Nord-Norge 
 

 

 2 Jernbane Kolari (Finland) – 
Skibotn/Tromsø «Ishavsbanen».  En 
forlengelse til det finske og russiske 
jernbanenettet. 

1 Det er gjort store 
malmfunn på finsk side av 
grensen. Det er behov for en 
isfri havn for utskiping av 
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malm. Dette kan løses på 
norsk side. Dette gir også 
muligheter for mer gods over 
fra «veg til bane» som vil gi 
miljøgevinster. Det vises til 
vedlegg 2 for utfyllende 
begrunnelser. 

 
I tillegg mener regionrådet det er viktig å prioritere næringsveier/fylkesveger av 
nasjonal betydning. Her er vil vi spesielt fremheve FV 866 Langslett – Skjervøy, som 
er en utfordrende flaskehals, og en viktig strekning sjømatnæringen. Strekningen 
har mange utfordringer med smal vei, to tunneler av dårlig standard og en 
enveiskjørt bru. 
 
Nord-Troms har også store utfordringer med hensyn til ras. En økning av nasjonale 
rassikringsmidler er viktig for en framkommelig og sikker transportløsning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Nasjonal prosess for NTP 2022-33  
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-33 skal vedtas i Stortingsmeldingen 
som legges fram under vårsesjonen 2021. Prosessen for utarbeidelsen av NTP er 
endret fra tidligere. Transportetatene (Statens vegvesen, Kystverket, 
Jernbanedirektoratet og Avinor) har i foregående NTP utarbeidet «Transportetatenes 
forslag til NTP.».  
 
Dette har vært grunnlaget for fylkenes høringssvar til departementet. For NTP 2022-
33 har Samferdselsdepartementet (SD) overtatt hele ansvaret for NTP-prosessen, og 
transportetatene har ansvaret for å utarbeide grunnlagsdokumenter etter politisk 
bestilling hos SD. Informasjon knyttet til SDs med Nasjonal transportplan 2022-
2033 finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-
transportplan-2022-2033---i-arbeid/id2643246/ 
 
Fylkeskommunens involvering i NTP 2022-33  
Fylkeskommunene er fortsatt høringsinstans for NTP og deltar i politisk 
kontaktgruppe ledet av Samferdselsministeren. Troms og Finnmark er allerede fått 
bestilling på å vedta felles strategiske innspill. Fylkene vedtok i mai 2019 felles 
innspill til hovedutfordringer på transportområdet. 
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 I møte 22.november 2019 orienterte Samferdselsminister Jon G Dale om NTP 
prosessen og anmodet fylkeskommunen å «Bruk muligheten til å overbevise».  
Målet er at Norge skal være et land som folk bor og hvor det skapes verdier i 
hele landet.  

 De største utfordringene skal løses først. I første 6-årsperiode skal det kun være 
fokus på konkrete tiltak, løsninger og prosjekt (2022-27). Den neste 6 års-
perioden (2027-33) er det fokus på det strategiske og plangrunnlaget innrettes 
mot de største utfordringene som skal løses og ikke konkret tiltak, prosjekt og 
virkemidler. 

 Samferdselsdepartementet ønsker at fylkeskommunene fremmer prioriterte 
løsninger for å handtere utfordringene på transportområdet de kommende 
årene. Fristen for å komme med innspill er satt til 14.mai 2020. Troms og 
Finnmark fylkeskommune skal behandle saken i Fylkestinget medio mars 2020. 
Fylkeskommunens vedtak skal også ivareta innspill fra kommuner, næringsliv og 
andre regionale høringsparter. 

Konkret bestilling til kommuner, næringsliv og andre høringsinstanser fra 
fylkeskommunen: 
For å sikre at innspill blir ivaretatt i tråd med departementets ønsker rettes disse inn 
mot et fokus på: 

 Framkommelighet, regularitet og sikkerhet for nærings- og 
persontransporter – med kopling til transportkorridorer. 

 
Føringer for innspillet: 
Riksveg: 

1. Rangering av 1-3 store investeringsprosjekt på riksveg med begrunnelse. 
Tiltak kan også omfatte rassikringsprosjekter. 

2. Rangering av 3 mindre riksvegtiltak (fra 10- 500 mill. kr) med begrunnelse. 
Tiltakene kan omhandle eks. bru, tunnel, trafikksikkerhet, 
næringstransporttiltak, intelligente transportsystemer og kollektivløsninger). 

Maritim transport: 
 Rangering 1-3 maritime tiltak med begrunnelse. Tiltak kan rettes mot farled, 

sjøtransport og sjøsikkerhet. 
For luftfart: 

 Rangering av 1-3 lufthavntiltak med begrunnelse. Tiltak kan omfatte 
rullebane, terminal og annen infrastruktur rettet mot lokale og 
regionale/nasjonale lufthavner. 

For jernbane: 
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 Rangering av 1-3 jernbanetiltak. Herunder eksisterende jernbaner samt 
innspill på jernbanetilknytning til Troms og Finnmark.  

 
 
Vurderinger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet var: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Rapporten som ble utarbeidet danner grunnlaget for samskapt politikkutvikling for 
større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil kunnskapsgrunnlaget bli brukt i 
utarbeidelse av ulike kommunale og regionale planer. I prosjektet ble det avholdt 
innspillmøter hvor lokalpolitikere og næringsliv deltok. 
 
Regionrådet har valgt to hovedstrategier for videre arbeid: 

 Synliggjøre verdiskapningen i regionen. rapporten dokumenterer høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder 
både sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg 
benyttes transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. 
Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 

 Fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser. Det vil si 
strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, og ikke bare 
enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng – og 
de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
De 5 prioriterte korridorene er: 

o Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
o Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
o Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –         

Langslett- Olderdalen 
o Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
o Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 
 
Sak 03/20  Prosessplan og økonomisk ramme for utarbeidelse av Nord-Troms 

Strategier 2020-2023 
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Saksdokumenter: 
 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd 
 Utvidet samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 
 Overordet styrings- og strategidokument 2016-2019 
 Tilbud fra Visjona AS vedr prosessledelse 

 
Forslag til vedtak med justering gjort i møtet: 
Nord-Troms Regionråd leier inn prosessledelse til arbeidet med Nord-Troms 
Strategier grunnet daglig leders sykemelding. Rammen settes til kr 150.000 inkl 
mva. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger 
Nord-Troms Regionråd startet høsten 2016 arbeidet med ny organisering av 
regionrådet. Drøftingene i regionrådets styre signaliserte ønske om et sterkere 
politisk fokus (færre saker av administrativ karakter), som en arena for samskapt 
politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en 
felles holdning utad – stå sterkere.  
Det ble gjennomført et utredningsarbeid som skulle inngå i beslutningsgrunnlaget 
for fremtidens samarbeid. Materialet er sortert i følgende kategorier/delrapporter: 

1 Relevante forskningsrapporter/utredninger 
2 Tidligere dokumenter/utredninger fra samarbeidet 
3 Innhenting av informasjon fra utvalgte regionråd 

Vedlegg: «Fra NUG til Nord-Troms Regionråd» 
 
I tillegg ble det utarbeidet et diskusjonsnotat som tok for seg de ulike dimensjonene 
i samarbeidet, målsettinger og forslag til endra organisering. Notatet endte i 3 
spørsmål som grunnlag for drøftinger i rådsforsamlingen;  
1. Regional politikk på dagsorden – politisk lederskap 
2. Synliggjøring av den regionale politikken 
3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – 

representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når 
virksomheter legges utenom kommunenes egen driftsorganisasjon?» 

 
Rådsforsamlingen ga sin tilslutning til de forslag som ble presentert i notatet og ga 
klarsignal for videre arbeid. 
Resultatet fra arbeidet ble ny selskapsavtale og en utvidet samarbeidsavtale som ble 
godkjent av alle kommunestyrene i 2017/2018. 
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Nord-Troms Regionråd er organisert etter § 27 i Kommuneloven som eget 
rettssubjekt og med et styre bestående av ordførerne i hver kommune. Nytt i den 
nye selskapsavtalen er at representantskapet består av formannskapene. Et viktig 
prinsipp som ble videreført er at kommunene eier 1/6 hver og har like mange 
stemmer i representantskapet. Hver eierkommune har 5 stemmer. 

Representantskapet består av formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene (5 
stemmeberettigede pr kommune). Representantskapet konstituerer seg selv ved 
starten av hver kommunestyreperiode. 

Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i 
Nord-Troms, med varaordfører som vararepresentant. Ledelsen av rådet går på 
rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har møte-, 
tale- og forslagsrett. Daglig leder møter med tale- og forslagsrett. 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling 
i kommunene. 
 
NORD-TROMS STRATEGIER 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i 
Regionrådets møte i juni. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, 
forankring, legitimitet og forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan. 

I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på 
organiseringen av regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å 
forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk 
råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd krever 
utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner.  
 
Rådmannsutvalget må følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid 
(oppgavefellesskap) i den Kommuneloven.  
 
I 2019 overtok administrasjonen i regionrådet ansvaret for 
www.nordtromsportalen.no. Denne har fått ny layout og har fokus på regionrådets 
virksomhetsområder. 
 
 
Vurderinger: 
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Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. Det foreslås følgende framdrift for 
prosessen: 
 
Milepæler og framdrift 
2020 Januar Februar Mars  April Mai Juni 
M 1       
M 2       
M 3       
M 4       
M 5       

 
 Beskrivelse: milepæler 
M1 Info-skriv til formannskap om prosess igangsatt 

Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 
Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag  

M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og 
rådmannsutvalg, 24.-25.02. 
Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-
Troms ungdomsråd) og NTSS (ressursutvalget) 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. 
Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 

M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på 
representantskapsmøte 28.04. 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til 
k-styrebehandling 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 
 
Ressursbruk:  
Daglig leder har vært delvis sykemeldt siden oktober 2019, og er fortsatt sykemeldt 
50%. Det er derfor behov for å kjøpe inn «vikartjenester» for daglig leder. 
Arbeidsutvalget har derfor gjort vedtak om å kjøpe inn bistand fra et 
konsulentselskap til prosessledelse og skriving av dokument, for å komme i mål i 
henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes i hovedsak av refusjon av sykepenger. 
 
 
Sak 04/20  Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen – 

regionrådets rolle 
Saksdokumenter: 
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 Henvendelse fra UFB Ullsfjordforbindelsen av 4.12.19 
 Fra Transportutvikling – Markedsvurdering av Ullsfjordforbindelsen av 

6.12.19 
 
Forslag til vedtak med endringer gjort i møtet: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til at det utarbeides et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag for Ullsfjordforbindelsen. 

2. Regionrådet har ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å inneha 
prosjektledelsen i dette arbeidet.  

3. Lyngen kommune er prosjektansvarlig. 
4. Regionrådet er prosjekteier og deltar i styringsgruppa i prosjektet. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger 
I regionrådsmøte 26. november i 2019 ble UFB – Ullsfjordforbindelsen presentert av 
ordfører i Lyngen og Tor Petter Christensen. Bakgrunnen for presentasjonen var; 

 Det er behov for å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag (inkl kostnader) 
for UFB 

 UFB har vært i kontakt med Transportutvikling AS i Narvik som kan utarbeide 
kunnskapsgrunnlaget 

Regionrådsmøte konkluderte med at ordfører i Lyngen følger opp saken. 
 
I etterkant (4.12.19) mottok regionrådet en henvendelse fra UFB ved styreleder: 
«Vi henviser til møte med Regionrådet tirsdag 26.11.19 hvor vi bl.a. informerte om 
ovennevnte trafikkundersøkelse. Diskusjonen etter innlegget viste en felles interesse 
for å gjennomføre en slik undersøkelse. Vi tillater oss derfor å komme tilbake til 
saken. 
 
Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) tok initiativ til undersøkelsen bl.a. ved å ta kontakt 
med firmaet Transportutvikling AS v/Stig Nerdal. Selskapet kjenner Nord-Troms 
godt gjennom tidligere arbeider. De har gitt tilbud på en mulig undersøkelse med et 
kostnadsoverslag på 350.000 kroner. 
Etter vår oppfatning vil det beste være at prosjektet går i regi av Nord-Troms 
Regionråd med Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) som partner. UFBAS har 
kompetanse på området og kan bidra med delfinansiering inntil kr 80.000.-. 
Vi har bedt Transportutvikling AS sende tilbudet til Nord-Troms Regionråd. 
 

116

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


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

Vi anmoder Regionrådet om å vedta å gjennomføre prosjektet og beslutte 
finansieringsmodell og organisering. Vi foreslår at det oppnevnes en styringsgruppe 
bestående av en representant for hver av partene som deltar i finansieringen. 
Etter dette vil et naturlig neste skritt være at styringsgruppen møter 
Transportutvikling AS med siktemål å gjennomgå/justere prosjektet og iverksette 
bestillingen.   
 
Vi ser frem til et positivt vedtak og til å delta i prosjektet.» 
 
6.12.19 mottok regionrådet tilbudet fra Transportutvikling etter henvendelse fra 
UFB ved styreleder.  Her skisserer Transportutvikling hvordan oppdraget kan 
gjennomføres, som et «prosjekt med siktemål å få frem realistiske tall for fremtidig 
trafikk.» 
 
Vurderinger 
I etterkant (siste uken før jul) tok rådsordfører kontakt med regionrådet 
(ordførerne), for å få tilbakemeldinger i saken. 2 av ordførerne ga tilbakemelding 
som samsvarte med rådsordfører sin oppfatning i saken: 
«Viser til vedlagt skriv fra UFB med ønske om at regionrådet skal ta ansvar for å få 
utredet trafikkgrunnlaget bedre. Jeg kan ikke ut ifra den behandlingen vi har gjort i 
saken se at regionrådet skal gjøre dette. Vi har ikke økonomien på plass og vi har 
heller ikke gjort noe vedtak om dette, i tillegg har vi en krevende situasjon i forhold 
til bemanning. Regionrådet er positiv til at dette skal gjøres og Transportutvikling 
AS har stor kompetanse på dette feltet. Jeg ser det som naturlig at UFB i lag med 
Lyngen kommune skal ha hovedansvaret, men regionrådet kan bistå i dette 
arbeidet.»  
 
Sekretariatet i regionrådet har pr i dag oppfølging av flere prosjekter, noe som går 
ut over hovedoppgavene med å være sekretær for regionrådet med fokus på 
politiske saker. Pågående/prosjekter i avslutningsfasen som krever oppfølging: 

 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè - grunnskole 
 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè - unge gründere 
 Lyngshestprosjektet 
 Drivkraftprosjektet med 4 satsingsområder 

 
I tillegg er vi i startfasen på strategiplanarbeidet for regionrådet. Det samme gjelder 
strategi for studiesenteret. Regionrådet må også i løpet av inneværende år 
omorganisere virksomheten, hvor regionrådet blir interkommunalt politisk råd og 
tjenestesamarbeidet skal organiseres som oppgavefellesskap i henhold til ny 
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kommunelov. Dette til sammen gjør at det er liten kapasitet til nye prosjekter i 
regionrådsregi. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Opprettelse av plankontor Nord-Troms  
Orientering om status ved saksrådmann Einar Pedersen;  
«Alle kommuner, med unntak av Lyngen kommune, gjorde i 2019 et politisk vedtak 
slik: 
Vedtak: 
1: Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms 
2: Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-
kommunene, som utreder innhold og organisering av et framtidig 
plansamarbeid/plankontor. Det tas utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms 
Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering av plansamarbeid m fl. 
 
På vegne av rådmannsutvalget har kommunedirektøren i Kåfjord oppdraget med å 
iverksette oppfølgningen av vedtaket.   
 
I forbindelse med oppfølgningen har vi i januar hatt kommunikasjon med 
administrasjonen i Lyngen kommune om man der har interesse for å knytte seg til 
utredningsarbeidet. I vår henvendelse forutsettes det at spørsmålet undergis en 
politisk behandling i folkevalgt organ i Lyngen. 
 
Videre har vi under arbeid søknad om prosjektskjønnsmidler til utredningsarbeidet. 
Frist for innsending av søknaden er 14. februar 2020.  Interkommunalt 
plansamarbeid er et prioritert område for Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi har 
også hatt telefonisk dialog om temaet med representanter for Fylkesmannen. Vårt 
inntrykk er at Fylkesmannen stiller seg positivt til initiativet fra regionen. 
 
Videre oppfølgning av vedtaket er å drøfte den videre praktiske oppfølgningen i 
rådmannsutvalget. Pr nå kan jeg ikke se at det vil være hensiktsmessig å fremme en 
ny sak om dette. Initiativet for saksfremlegg i de ulike kommuner er forankret i 
vedtak gjort i regionrådet.« 
 
 
Søknad om statstilskudd til Nord-Troms Studiesenter 2021 
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Nord-Troms Studiesenter fikk innvilget kr 1. mill i statlig støtte for 2020. I 
tildelingsbrevet ble det åpnet for å søke om midler for 2021 med frist 1.februar i år. 
Søknad er sendt Kunnskapsdepartementet. Saken må følges opp i arbeidet med 
Statsbudsjettet evt høringer for 2021. Studiesenteret kan også søke finansiering for 
2022 med frist 1. november 2020. 
 
Fylkeskommunal medfinansiering: 

 Gjort vedtak i 2019 om tilskudd til kr 1.5 mill til Nord-Troms Studiesenteret 
 Ordlyden i vedtaket er litt utydelig 
 Saken må følges opp med kontakt mot kommunikasjonsavdelingen i 

fylkeskommunen for få tilsendt saksfremlegget. Ansvar: administrasjonen 
 
Oppfølging vedr statlig medfinansiering: 
Geir Varvik sjekker ut muligheten for møte med utdannings- og forskningskomiteen 
i tilknytning til kommunalpolitisk toppmøte i Oslo i februar. 
 
 
Forberedelse til strategisamling i februar 
Strategisamling i Nordreisa: 

 Prosessleder har utarbeidet noen spørsmål i forkant av samlingen. Hver 
ordfører innleder på strategisamlingen med utgangspunkt i spørsmålene, 10 
min pr kommune 

 Spørsmålene sendes ut i forkant av samlingen 
 
 
DRØFTING: 
Åpen post - dagsaktuelle saker: 
 
Høring NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet (frist: 4.2.20) 
Oppfølging: Enighet om at vi skal sende høringsuttalelse. Eirik og Ørjan utarbeider 
et forslag til uttalelse. 
 
Høring – forslag til endring av regler om turistfiske (frist: 17.2.20) 
Oppfølging: Enighet om at vi skal sende høringsuttalelse. Rådsordfører utarbeider 
forslag til uttalelse. 
 
Drøfte henvendelse vedrørende innspill om mulighetene for praksisplasser for 
lærerstudenter i Nord-Troms 
Oppfølging: Geir Varvik sjekker opp denne saken. 
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Innspill fra ordfører i Kåfjord: 
Kåfjord kommune har tidligere (2016/2017) søkt og fått midler til et forprosjekt for 
etablering av et skredsenter i Kåfjord. Fylkeskommunen innvilget kr. 400.000 til 
dette prosjektet. Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet og forankre det blant 
alle kommuner i Nord Troms. Det er behov for økt kunnskap og formidling av 
spesielt snøskred men også sørpeskred i vår region. 
Fra møtet: saken utsettes da ordfører i Kåfjord måtte melde forfall. 
 
Henvendelse fra Kautokeino kommune 
Orientering i møte: Rådsordfører har hatt kontakt med ordfører. Saken følges opp 
gjennom et skype-møte. 
 
Henvendelse fra Vest-Finnmark Regionråd 
Felles pilot om å ta i bruk arbeidskraftreserven (de med avbrutt videregående skole) 
i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det utarbeides et notat vedrørende saken av 
sekretariatene i de to regionrådene. 
 
Til neste møte: 

 Skredsenter i Kåfjord 
 Hvordan skal vi følge opp Nordområdemeldingen? 
 Helsefellesskap – hvordan følger vi opp? 

 
 
 
Møtet hevet kl 1900 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.11.2019 10:29:50
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Hanne Wiesener
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll RR 25.-26.11.19.docx;UFB_RegionraadNov2019.pptx
Hei!
Vedlagt finner dere protokoll og PP holdt i møte vedr Ullsfjordforbindelsen.
 
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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PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 10-2019 
STED: Skibotn helse og rehabilitering 
TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Hanne Wiesener for Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Program: 
Mandag 25. november 
Kl. 11.00 Tur ungdom og ordførere 
Kl. 17.00 Fellesmøte ungdomsråd og regionråd 
 
Tirsdag 26. november 
Kl. 9.00 Møter 

 Parallelle møter - ungdomsråd og regionråd 
 Lunsj 

Kl. 13.00 Vel hjem! 
 
Mandag – fellesmøte kl 1700-1900: 

 Presentasjon av RUST ved ungdommen 
 Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms – verktøy for reell medvirkning - 

hvordan bruker vi denne i praksis? Innledning, drøfting og konklusjoner 
RUST ved regional ungdomskonsulent skriver protokoll. 
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Møte regionrådet 26.11.19

2 

TIRSDAG – REGIONRÅDET MØTESTART KL 0830 
 
Merknad til innkalling: ingen 
 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark Regionråd: brev til ENOVA: Utbygging av ladeinfrastruktur i 
Finnmark og Nord-Troms nå! 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. Status i saken sjekkes av  
ordfører i Storfjord og Kåfjord. I etterkant gjøres en vurdering om det er behov for å  
sette saken på dagsorden. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 42/19  Godkjenning av referat fra møte 05.11.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra konstituerende møte 5. november 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 5. november. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 43/19  Revisjon av retningslinjer saksordførerordningen  
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14 
 Forslag til reviderte retningslinjer for saksordførere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget til reviderte retningslinjer for saksordførere godkjennes. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Forslag til: 

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
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1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For 

hvert saksområde, eller for viktige enkeltsaker/prosjekter som pågår over tid, 
oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av 

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

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

og holde regionrådet orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken 
diskuteres i forkant med saksordfører. Saksordfører legger fram og redegjør 
for saken i møtesammenheng. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå 

utenfor regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og 
Storting 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt 
 

5. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra 
regionrådet i styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende 
saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 

 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 
I regionrådsmøte 5. november ble det gjort følgende vedtak: 
 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
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Vurderinger: 
I forslaget til reviderte retningslinljer er det lagt vekt på å forenkle og harmonisere  
retningslinjene i forhold til selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i  
2018. 
 
 
Sak 44/19  Valg av saksordførere  
Saksdokumenter:  

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende saksfelt og saksordførere i møte for  
perioden 2019-2021 (revideres ved valg av ny leder og nestleder) – se tabell. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Regionrådet 
Fylkesplan Regionrådet 
Tiltakssonen Regionrådet 
Tornedalsrådet Bernt Lyngstad og Geir Varvik 
Næring Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Samferdsel - infrastruktur Ørjan Albrigtsen, Dan-Håvard Johnsen 

og Geir Varvik 
Kompetanse og utdanning Hilde Nyvoll og Dan-Håvard Johnsen 
Kultur Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Helsetilbud Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Nord-Troms Studiesenter Hilde Nyvoll (valgt 5.11.19) 
Ungdomssatsing – RUST Bernt Lyngstad 
Styret for mastergradsstipend Hilde Nyvoll 
Ny organisering – regionrådet Regionrådet  
Skattlegging av vannkraftverk Geir Varvik 
Havbruksskatteutvalget Eirik L. Mevik 
Kvotemeldingen Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen 
PROSJEKT:  
Drivkraft Nord-Troms Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 

125



Møte regionrådet 26.11.19

5 

Prosjekt Lyngshest Bernt Lyngstad (valgt 5.11.19) 
REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe vekslingsmodellen Hilde Nyvoll 

 
Saksopplysninger: 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Vurderinger: 
Regionrådet bør i møtet drøfte om saksfeltene er dekkende for det arbeidet en ser  
for seg i nærmeste 2-årsperiode. I tillegg kan det være behov for å splitte noen av  
saksfeltene som er omfattende for eksempel samferdsel - stikkord; 

 RTP – regional transportplan 
 NTP – nasjonal transportplan 
 Forslag jernbaneutvalg Nord-Norge (KVU Nord-Norge banen) 
 KVU – innfarter Tromsø 
 Digital infrastruktur 
 Ladeinfrastruktur 
 Ulike delplaner (kollektivtrafikk, rassikring, trafikksikring mm) 

 
 
Sak 45/19  Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:   

 Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppen for 
prosjekt Drivkraft Nord-Troms: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv: leder Arena Nord-Troms Håvard Høgstad 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Drivkraft prosjektet har som overordnet mål å utvikle varige 
samarbeids-modeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke 
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sysselsetting og styrke kompetansen. Flere kompetanse-arbeidsplasser vil gjøre 
regionen mer attraktiv og skape vekst i hele samfunnet! 
 
Drivkraftprosjektet har fire satsingsområder: 
 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdomsmedvirkning 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 

Regionrådet vedtok på møtet 27.11.18 følgende sammensetning av styringsgruppen 
på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms:  

1. Leder: rådsordfører Svein Leiros 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms 

fylkeskommune (sekundært en fylkestingsrepresentant fra Nord-Troms), 1 
representant fra RUST (kan også være tidligere RUST-medlem), 1 
representant fra regionalt næringsliv. 

3. Arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd får ansvar for å rekruttere 
medlemmer til styringsgruppen. 

 
Dagens styringsgruppe: 
Leder: rådsordfører Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
Fra fylkesnivået: John Karlsen 
Fra RUST/ungdom: Victoria M. Figenschou 
 
Næringslivsrepresentant har vært Tom-Rune Eliseussen, styreleder Halti 
Næringshage/Statskog. Eliseussen er blitt ordfører i nye Senja kommune, det er 
derfor behov å velge ny representant. 
 
Representant fra UiT har vært Marit Anne Hauan, styreleder Senter for nordlige 
folk/Tromsø Museum UiT. Hun har etter valget bedt om å fratre da hun har gått av 
som styreleder på Senter for nordlige folk, i tillegg har hun gått over i en 
forskerstilling på UiT.  
 
Vurderinger: 
Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert ulike kandidater til å ta over de ubesatte 
plassene i styringsgruppa.  Arbeidsutvalget har landet på følgende kandidater: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv/Arena Nord-Troms: leder Håvard Høgstad 

 
Begge kandidatene er forespurt og har takket ja til oppdraget. 
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Sak 46/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  
Saksdokumenter:   

 Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 
 Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  
 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  
 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  
 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  
a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  
b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  
c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 
 
«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 
EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 
STED: SKYPE 
TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 
samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 
samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 
med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 
premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

 Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 
 Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 
 Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 
Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
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Paul Odberg, Skjervøy kommune 
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
 
«Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen 
helse bedt om utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
kommuneoverlegens arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin, altså en felles 
kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. Kommuneoverleger har gjennom 
utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 
 
Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom 
mange år vært stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der 
mange av disse nå kan trekke frem momenter i historisk perspektiv gjennom flere 
tiårs erfaring.  
 
Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt 
mer omfattende de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som 
trådte i kraft i 2012. I små distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å 
kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ praksis som fastlege. Det har 
vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der man 
spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring 
fra spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det 
handler blant annet om oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på 
poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter 
utskrivelse. Andre eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er 
vurdering av førerkortsaker som tidligere lå hos Fylkeslegen.  
 
Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker 
lege, som skyldes alt fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for 
bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med dette skal kommuneoverlegen også 
fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, samt ansvar for de 
samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 
og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern 
mer aktuell i dag med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til 
landet og dermed økende behov for beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 
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Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og 
i helseforetaket og dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske 
saker, som for eksempel akuttmedisinsk beredskap i kommunen. 
 
Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at 
dette generelt er tatt hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle 
arbeidsoppgavene kan gjøres tilfredsstillende. 
 
Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt 
er lovpålagte arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer 
spesialisert 4 kunnskap innen samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å 
sette seg inn i grunnet mange andre arbeidsoppgaver. 
 
Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 
- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 
helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 
 
 
DRØFTING- OG ORIENTERINGSSAKER: 
KVU innfarter Tromsø ideverksted løsninger – januar 2020 

- Drøft/avklar deltakelse? 
«Invitasjon til verksted: 

- Her kommer invitasjon til status KVU Innfarter til Tromsø og et andre ideverksted om 
løsninger. 

- Den første delen av møtet blir orienteringer om hva som er gjort i KVUen fram til midten av 
januar 2019. Dette er blant annet basert på resultatene fra det første ideverkstedet i 
Nordkjosbotn i starten av oktober. Vi ønsker en bred og samfunnsmessig involvering i 
KVUen, og innspill på det som produseres underveis. I dette møtet blir temaene å handle 
om forståelse av situasjonen i området, hvilke utfordringer og problemstillinger som er 
aktuelle og hva slags behov som finnes relatert til transportsystemet knyttet til Tromsø. 

- Den andre delen av møtet blir et andre ideverksted om løsninger. Hva slags løsninger er 
aktuelle og i hvilken grad vil de oppfylle de behovene som har blitt avdekket. Dette blir et 
gruppearbeid, der alle gruppene skal få sjansen til å presentere sine resultater til slutt. 

- Til de som var med på det første ideverkstedet så vil vi få takke for en fremragende innsats 
der! Rapporten derfra er under utarbeidelse, og vi håper å kunne sende den ut og legge 
den på vår hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso i løpet av 
uke 45. Den kommer iallfall så snart den er ferdig. 

- Nærmere informasjon om hvor møtet i Tromsø 16. januar 2019 blir og endelig agenda blir 
det sendt oppdatering på i god tid før. 

- Vel møtt i Tromsø på nyåret! 
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- Med hilsen 
- Nils Petter Rusånes Prosjektleder KVU Innfarter til Tromsø 
- For spørsmål om møtet, ta kontakt med Monica Fastvold Bjarnesen Mobil: 94277012» 

 
Oppfølging: 
Enighet om at regionrådet ikke opptrer samlet på verkstedet, da vi ikke har deltatt 
som regionråd tidligere i prosessen.  
 
UFB – Ullsfjordforbindelsen –presentasjon ved ordfører i Lyngen og Tor Petter 
Christensen 

 Behov for å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag (inkl kostnader) for 
UFB 

 Vært i kontakt med Transportutvikling AS i Narvik som kan gjøre et 
utbedringsarbeid 

 PP finnes vedlagt 
 
Oppfølging: 
Ordfører i Lyngen følger opp saken. 
 
Oppfølging av henvendelse fra Kautokeino kommune 
«Tidligere behandling 19.09.19: 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 
Innstilling til vedtak (ikke beslutningsdyktig): 

1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino kommune om 
medlemskap i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino kommune for å 
avklare gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt medlemskap i regionrådet kan ikke 
iverksettes før ny organisering er på plass.»  

Orientering om status ved rådsordfører Ørjan Albrigtsen: rådsordfører følger opp 
kontakt med ordfører i Kautokeino. 
 
Aktuelt med samarbeid vedrørende kystsoneplan? 
Drøfting i møtet: 

 Alle kommunene signaliserer behovet for å rullere planene 
 Kan være aktuelt å bruke samme «delingen» som sist; en plan for 

Lyngenfjordbassenget (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) og en plan for de tre 
nordligste kommunene 

 
Hvordan skal vi jobbe med strategiplan for Nord-Troms Regionråd 2020-2023? 

- Rådmannsutvalget er bedt av arbeidsutvalget om å lage et notat til 
samlingen som er foreslått i februar 

- Arbeidsmetode 
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- Hvem bør involveres (RU, NUNT, NTSS, RUST?) 
- Prosessplan  
- Ressursbruk 
- Eventuelt  

 
Drøfting i møtet: 
Administrasjonen utarbeider et forslag til prosessplan med ressursbruk til neste 
regionrådsmøte. Forslaget behandles i AU først. 
 

 
ÅPEN POST: Aktuelle saker på dagsorden 
 
Sak fremmet fra Hilde Nyvoll vedr nærsykehus i Alta: 

 Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta har tatt med hele Nord-Troms i 
beregningsgrunnlaget/nedslagsfeltet.  

 Hilde utarbeider et kort innspill som godkjennes pr epost før det oversendes 
til styret i UNN 

 
Ad møteplan: aktuelt å møte Stortingsbenken i Oslo i februar? Evt skal vi invitere til 
møte i Nord-Troms? 

 Hvordan skal vi jobbe for å få gjennomslag? 
 Ikke aktuelt å legge møte i februar i Oslo 
 Bedre å ta møte med aktuelle nasjonale politikere i enkeltsaker 
 Dette kan drøftes videre i påfølgende møter 

 
Info fra ordfører i Kvænangen: 

 Ordfører er valgt inn i KS-styret, oppfordrer regionrådet/ordførere til å spille 
inn aktuelle saker 

 
 
Til neste møte: 

 Samferdsel: sette opp saken på neste møte 
 Plankontor – Bernt Lyngstad følger opp saken til neste møte 

 
 
Møtet hevet kl 1200 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Regional plan 
(2018) 
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Lyngseidet

Breivikeidet Svensby

Ullsfjorden

Fra Fv 91 til 
Nakkefjellet

Bru over 
Skarmunken

Bru over 
Kjosen

Hurtiggående ferge
Over Lyngen fjorden

Tunnel gjennom 
Nakkefjellet
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1. Hovedelementer:
1. Ca 10 km fylkesvei, 7,5 m vegbredde, standardklasse Hø 2
2. Konstruksjoner:

1. Ca 540 m bru over Straumen, betong/søyle-rett-frem-bru
2. Ca 1080 m bru over Kjosen         
3. Ca 250 m vegbru over Nakkedalen
4. Ca 210 m, tre mindre bruer (Jøvik-, Stor- og Mølnelva)
5. En kulvert i Jektvika, rassikring

3. 4,2 km Fjelltunnel gjennom Nakkefjellet
2. SUM investering Kr 2, 5 MRD 

(inkl. 450 mnok i uforutsette kostnader, landfylling kan redusere 
kostnader)

3. FINANSIERING:
4. Besparte rassikringsmidler
5. Fergeavløsingsmidler
6. Bompenger

5
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UFB - virkeområde
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Effekter: 
Miljø, tid og ulykker

Besparelse for samfunnet Volum Enhet
Distanseinnsparing 9 600 000 Km/år
CO2 3400 Tonn/år
NOX 15 Tonn/år
Redusert bensinforbruk 1 350 000 Liter/år
Tidsgevinster* 460 000 000 Kr
Ulykkeskostnader* 223 000 000 Kr
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Status, november 2019:

• Regional plan for Ullsfjordforbindelsen ble fremlagt 
høsten 2018 og vedtatt videreført av Fylkestinget i mars 
2019.
• Fylkestinget har sagt at UFB skal ses i sammenheng, og 
koordineres, med Holmbuktura og ny trasé over 
Breivikeidet.
• Detaljplanleggingen vil neppe være i gang før i 
januar/februar.

8
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Utfordring 1: KORREKTE TRAFIKKTALL

• Vegvesenets prognose: 150 biler (i tillegg til de 200 bilene fra nord som i 
dag tar begge fergene), vil benytte seg av UFB. 

• Den samfunnsøkonomiske delen av den fremlagte regionale plan lider 
under mangelen av skikkelige undersøkelser av fremtidig trafikk.

• Avgjørende både for det samfunnsøkonomiske resultat og 
bompengeinntektene.

• Vegvesenet har i denne første delen kun beregnet trafikk ut fra ferdig 
oppsatt skjema bygd på befolkningstilvekst i Nord-Troms-kommunene.

• Korrekte trafikktall vil også være helt avgjørende for at ferga som skal 
gjøre at Nord-Troms får nyte godt av UFB, blir dimensjonert riktig!

9
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Erfaring fra Trekantsambandet:
• Sterk trafikkvekst når nye forbindelser åpner
• Større årlig trafikkvekst, dvs. ferger reduserer transport
• Når bompenger forsvinner øker trafikken ytterligere
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• UFBAS har bedt Trafikkutvikling AS v/Stig Nerdal å lage en skisse til et 
prosjekt med siktemål å få frem så sikre trafikktall for UFB som mulig. 
Det har han gjort, og prosjektet er kostnadsberegnet til 350.000 kroner. 

• UFBAS ønsker at Nord-Troms Regionråd, sammen med UFBAS sørger for 
at studien gjennomføres og at tallene blir brukt i den videre planlegging. 
Dette vil få stor betydning for å vise realismen i prosjektet.

13

KORREKTE TALL ER NØDVENDIG!
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Utfordring 2: Ramfjorden / E8

• Prosjektet KVU Innfartsvei til Tromsø pågår for fullt. Har man 
gjort seg noen tanker om hva man kan/bør gjøre for å påvirke 
denne prosessen?

• Med østre og TT vil veien fra Nord-Troms bli ytterligere ca 14-
15 km kortere. 
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• UFB gir rassikker veg, Tromsø - Kvænangsfjellet
• UFB gir vesentlig reduksjon i avstand/tid
• UFB gir store klima- og miljøbesparelser
• UFB gir utvidelse av kunnskaps- og arbeidsmarkedsregionen
• UFB bidrar til en mer robust storregion i nord
• UFB er en «selvfinansierende» vegforbindelse

• UFB ER ET AV DE BESTE VEIPROSJEKTENE I NORGE, 
VIDERE PLANLEGGING MÅ KONTINUERES STRAKS

16
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Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter - beslutning om offentlig 
høring 

Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-08-460 
 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Nordreisa kommune - Troms politidistrikt 
2 Forslag til Nordreisa kommunes politivedtekter 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa formannskap vedtar å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring, jfr vedlegg 2. 
Høringsperioden settes til 2 måneder.   
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes politivedtekter ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 30. april 1984 og 
7. november 1985, og ble stadfestet av Justisdepartementet 16. april 1986. 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 Politivedtektene har ikke vært revidert siden. Siden 
1986 har det skjedd nye endrede samfunnsforhold og lovendringer som tilsier at vedtektene bør 
revideres.  
 
Politiloven § 14 https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 regulerer innholdet i politivedtekter for 
kommunene. Formålet er å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og hindre tilgrising på 
offentlig sted (alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel).  Politidirektoratet har i 
Rundskriv 2018/002 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt til bruk for landets kommuner 
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-
2018-02.pdf. Direktoratet ber om at alle kommuner gjennomgår og reviderer egne 
politivedtekter sett i lys av ovenfornevnte normalvedtekter.  
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Det er kommunestyret som vedtar politivedtekter som håndheves av politiet. De kommunale 
politivedtektene kan i tillegg håndheves av kommunen eller personer utpekt av kommunen 
dersom kommunen har fastsatt dette i politivedtektene (forslag i §9-3). Slik håndhevelse gjelder 
likevel ikke opprettholdelse av ro og orden.  
En kommunal politivedtekt er å anse som en lokal forskrift og skal derfor saksbehandles i 
henhold til forvaltningsloven krav i §§ 37-40. Forskrift må sendes på høring, vedtas av 
kommunestyret og stadfestes av Politidirektoratet. 
 
Kommunedirektøren har faste samarbeidsmøter med regionlensmann Nord-Troms, Troms 
politidistrikt hvert år. Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms 
politidistrikt (vedlagt). I møte har regionlensmann fremmet ønske om revidering av vedtektene 
fra 1986. Møtet gjennomgikk Lyngen kommunes nye politivedtekter. Denne foreslås av politiet 
som mal for Nordreisa kommunes revidering  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-
08-460 .  
 

Vurdering 
Dagens politivedtekter er grad basert på gamle normalpolitivedtekter. Kommunens vedtekter har 
ikke vært revidert siden 1986. Det er behov for nye vedtekter.  
 
Forslaget som kommunedirektøren fremmer lagt frem til offentlig høring, er lik Lyngen 
kommune, og normalpolitivedtekt fra 2018 med unntak av bestemmelser om tigging. Dette med 
bakgrunn i at tigging eller betleri er ikke lenger straffbart i Norge, og at det ikke er et stort 
samfunnsproblem i Nordreisa kommune. Løsgjengerloven ble opphevet i 2006, og fra 1. juli ble 
det tillatt med tigging som ikke er plagsom. Hovedbegrunnelsen for å oppheve forbudet mot 
betleri var at samfunnet bør bruke sosialpolitikk og ikke strafferett for å unngå at personer skal 
tigge. Lyngen kommune har ikke tatt inn regel om forbud, det er derfor tillatt å tigge på offentlig 
sted i Lyngen.  
Politiet i Nord-Troms ønsker imidlertid et forbud mot tigging i hele regionen. Årsaken er at 
politiet mener at det er sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet og 
menneskesmugling. Se også https://lovdata.no/artikkel/tigging/90 .  
 
Kommunedirektøren foreslår at formannskapet i hovedtak vedtar bestemmelsene som er 
foreslått i vedlegg. Det tilrås at forslaget til ny forskrift sendes på høring med 2 måneders 
høringsfrist, og deretter behandles i kommunestyret i juni 2020. Deretter vil de nye 
politivedtektene bli kunngjort i Norsk Lovtidend, og ikrafttredelse for ny politivedtekt vil være 1 
måned etter stadfesting.  
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Nordreisa kommune 

17.02.20 

Kommunedirektørens forslag til:  

 

 

Forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms 

 

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l. 
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 
bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 
bestyrer eiendommen. 

 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 
mellom kl. 23.00 og 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 
holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 
tettbebygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på 
stedet. 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 
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Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 
aktiviteter, må på forhånd sende meling til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved 
bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 
gående, kjørende eller flygende reklame. 

 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 
sprettert eller lignende. 

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 
tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 
desember kl. 1800 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 
dem som ferdes der. 

 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 
hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 
over bakken. 

§ 3-2. Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 
påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 
islagt vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 
blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 
fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 
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§ 3-6. Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 
kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 
til vern for publikum.  

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv. 

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 
arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet 
med fare eller ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 
snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 
3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus etter grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 
eiendommen for snø og is. 

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau. Rennestein, 
grøft e.l. holdes åpne.  
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Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig 
sted. 

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau 

Eier av hus eller grunn, jfr. § 1-2, mot offentlig sted plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 
2. rydde fortauet for snø etter snøfall 
3. strø fortau når det er glatt 

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter 
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 
transportmidler 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 
oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 
eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 
til den som disponerer eiendommen 
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 
Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 
andre 

(Fjerning av hundeekskrementer reguleres i medhold av hundeloven, og kan ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i 
kommunal forskrift om hundehold.) 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 
Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 
skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 
fjernet etter arrangementet. 

 

Kapittel 6. Gravplass 
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§ 6-1. Gravplass 

På gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg 
der. Det er forbudt å trenge seg inn på en gravplass når den er stengt for besøk. 

 

 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 
som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 
innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

 

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 
arrangementet sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, 
når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro 
og orden eller avvikling av trafikken. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 
underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med 
foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 
18 år. 

 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 
politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 
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§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 
hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av denne, straffes etter politiloven § 
30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1  Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 
e.l på eller utover fortau). 

§ 3-9 Fare for takras 

§3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp 

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau. 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

 

Kapittel 10. Ikrafttreden 

§ 10-1. Ikrafttreden. 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet 

Fra samme tid oppheves forskrift 1986-04-16-951 om politivedtekt for Nordreisa kommune, 
Troms.  
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Innspill til KS årets tariffoppgjør 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling  
Nordreisa administrasjonsutvalg har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnonta 
om lønnsoppgjøret for 2020 og kommer med følgende innspill:  
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 
tariffoppgjøret 2020. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2020 om å vise stor 
grad av moderasjon som følge av store ressursutfordringer innenfor helse- og omsorgssektor. 
Kommunens utgifter vokser mer enn økningen i kommunenes inntekter. Lønns- og prisvekst 
utgjør 80% av budsjettet og et høgt lønnsoppgjør vil ha stor innvirkning på kommunens 
økonomi. For budsjettet 2020 er lønns- og prisvekst i tillegg til behovene som følge av 
demografi høyere enn inntektene. Dette medfører reduksjon i tjenestenivå. Staten strammer 
hvert år inn 0,5% i rammen pga krav om effektivisering, men kommunene klarer ikke holde tritt 
med effektiviseringskravet. Effektiviseringskravet er lagt inn, 3 år på rad, i budsjettet for 2020.   
 
Spørsmål 1: Hva bør kommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske rammer for å 
styrke bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt? 
 
Svar: Norge vil mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere, i 20,35, ifølge en 
rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kommunene vil ikke klare å rekruttere inn de ressursene 
som trengs i fremtidens omsorgstjeneste på vanlig måte. 
Kommunene er nødt til å ta i bruk andre typer hjelpemidler for å møte behovene innenfor 
omsorgstjenestene i nær fremtid. Det må gjøres en dreining av ressurser fra institusjon til 
hjemmetjeneste. Trygghetsskapende teknologi må bidra til at flere bor hjemme lengst mulig. 
Hverdagsrehabilitering i hjemmene gjør at mennesker kan bo lengre hjemme. Flere omsorg+ 
boliger må tas i bruk og skaffes. Frivillig sektor og familier/pårørende må bidra i større grad enn 
tidligere.   
 
Nordreisa kommune gjennomfører tiltak. Både innenfor trygghetsskapende teknologi og 
hverdagsrehabilitering. Kommunen som har i underkant av 5000 innbyggere er på landstoppen 
på antall lærlinger, og har nå 11 lærlinger i helse-og omsorgsfag gjennom vekslingsmodellen. 
Dette krever et godt og langsiktig samarbeid med fylkeskommunen som utdanner fagarbeidere.  
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Også andre tiltak gjennomføres, som omgjøring av små helsefagarbeiderstillinger til faste 
assistentstillinger, og differensiering av oppgaver mellom sykepleiere, helsefagarbeidere og 
assistenter i tjenesten. Sykepleierfagligoppgaver og helsefaglig oppgaver må utføres av de med 
fagkompetanse og øvrige oppgaver i feks et sykehjem, kan utføres av assistenter uten 
fagutdanning. Det er viktig å ha riktig person på riktig plass.  
 
Videre mener Nordreisa kommune at man bør man fra sentralt hold, gjennom staten og 
universitet gi videreutdanning til sykepleiere slik at disse kan utføre sykepleiefaglige oppgaver 
på flere pasienter, dvs mer volum i antall pasienter pr sykepleier (ala leger i praksis), slik at de 
kan håndtere flere pasienter, og ha en mer veiledende rolle i daglig drift.  
 
Spørsmål 2: Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene, 
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske? 
 
Svar: I nærmeste 20 år vil behovene for Nordreisa kommunes del øke med 100 mill kroner, og 
80 mill av disse er som følge av alderssammensetning i befolkningen, det blir flere eldre med 
behov for tjenester. Det er ikke mulig for en kommune som Nordreisa å omstille i organisasjon 
med dagens nettoramme på 330 mill kroner. Det er et statlig ansvar å være med på å bidra til at 
kommunene har en handlingsmulighet som er nødvendig.  
 

- Staten bør bidra til investeringstilskudd for omsorg+ boliger.  
- Staten bør bidra til investerings- og driftstilskudd til bruk av velferdsteknologi. Det bør 

settes mer fokus på slik type tjenesteutøvelse i utdanningen.  
- Staten bør bidra til den teknologiske omstillingen som behøves i Norge. Teknisk 

infrastruktur burde vært mer styrt sentralt, for å få mest mulig likhet i landet. Nå har 
kommunene ulike systemer for å gi ulike tjenester, kommunene henger langt etter staten 
i digitalisering. F.eks så snakker ikke kommunene og feks sykehus godt nok sammen 
teknisk sett. At organisasjonene står ulikt teknisk sett, er en hindring for intensjonene 
med samhandlingsreformen.  

- Staten bør bidra til at frivillig sektor kommer mer inn i tjenestene.  
- Staten må finansiere gode ordninger som BPA.  
- Det bør gis bedre uttelling for særlig ressurskrevende tjenester, fordi enkelte kommuner 

har flere krevende brukere enn andre, som tar for stor andel av kommunens ramme.  
- Nordreisa kommune opplever i dag ansvarsfraskyvelse fra staten gjennom sykehusene. 

Det oppleves at budsjett betyr mer enn pasient, man klarer ikke sette pasient i sentrum. I 
Finnland har kommunene for hele pasientforløpet, i Sverige har fylkesnivået/regionvis 
ansvar, både sykehus og kommunal helsetjeneste styres fra fylkesnivå. De svenske 
kommunene har ansvar for eldreomsorgen og pu-tjeneste. Dette er med på å styrke hele 
helseforløpet til en pasient fordi kunnskapsoverføringen blir bedre.  

 
Spørsmål 3: Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal 
kunne forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte 
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester? 
 
Svar: Med bakgrunn i den demografiske utviklingen bør det komme en offentlig 
debatt/kampanje på hva innbyggerne i fremtiden skal kunne forvente av offentlige tjenester og 
hva det offentlige kan forvente av innbyggerne selv. Formålet, som alle parter ønsker, å kunne 
bo hjemme lengst mulig. En slik debatt bør inneholde hva innbyggernes eget ansvar er, men 
også hvor mye må man kunne forvente at familie bidrar til, og hva det offentlige skal bidra til. I 
mange andre land yter familier et større ansvar for hverandre.   
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Frivillig sektor må kunne benyttes i langt større grad i selve tjenestetilbudet, både på institusjon 
og for hjemmeboende som har behov for kommunale tjenester.  
 
En god ide er «aldersvennlige samfunn», og kommunene kan bidra med gode reguleringer. 
Tiltaket har likevel begrensinger og annen effekt i spredt bygde strøk enn i bynære strøk og i by. 
Det er feks ikke mangel på boliger som er problemet i småkommuner, problemet er at de som 
trenger tjenester ofte bor langt fra tjenestetilbudet, at personell bruker mye tid i biler til og fra. 
Videre er det en problemstilling at man i spredbygde strøk, ikke vil få solgt bolig til prisen det 
vil være å bygge ny bolig i type aldersboligkompleks.   
 
Nordreisa kommune savner nasjonale kampanjer på folkehelseperspektiv.    
 
Spørsmål 4: Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre 
bærekraftige velferdstjenester i fremtiden? 
 
Svar: KS må bidra og være tydelig på, som kommunenes forlengde arm, mot staten, å formidle 
at omfanget av helse- og omsorgstjenestene ikke kan løses av kommunene alene. Dette er et 
stort samfunnsansvar, som også staten må ta, både ressursmessig men også via andre løsninger 
som nevnt ovenfor.    
 
Digitalisering skjer ikke raskt nok innenfor kommunal sektor, og staten har for høge 
forventinger til effekter av kommunal digitalisering. Kommunal sektor består av for mange ulike 
system, både mellom kommuner, fylke og stat, men også mellom de enkelte kommunene.  
 
Spørsmål 5: Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og 
oppgaveløsing i samarbeid med andre?  
 
Svar: Om man skal tenke nytt på organisering, så bør hele pasient- og tjenesteforløpet til helse- 
og omsorgstjenestene være i fokus. Har vi organisert oss riktig i Norge for å møte fremtidens 
store utfordringer? Kan Finnland og Sveriges modeller være alternativ til debatt?  
I Sverige er det ikke kommunale legekontor/helsesentre, de er plassert lokalt men er organisert 
sammen med sykehus. Oppgavefordelingen som Norge har i dag, er det vanskeligere å ha 
pasient i fokus, praksis viser at man ofte har fokus på ressurser, hvem har ansvaret, og hvem 
skal betale.  
 
Spørsmål 6: Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og 
innovasjon på arbeidsgiverområdet?  
 
Svar: Fortsatt utvikle digitale plattformer for samarbeid, med flere muligheter for digital 
samhandling som supplement til allerede eksisterende samhandlingsarenaer. Her kreves 
endringer i samhandlinger i trepartssamarbeidet.  
 
Nye modeller må bidra til å få en bedre dialog mellom partene (arbeidstaker, arbeidsgiver, 
helse) i enkeltsaker, men også på systemnivå.  
 
Det bør i lovverket må inneha regler og ordninger slik at frivillige i langt større grad kan være 
med på å bidra til fremtidens samfunnsutfordringer.   
 
Spørsmål 7: Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en sterkere 
prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke? 
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Svar: Prioriteringen innenfor den disponible rammen bør være:   
- Sentral bør sykepleiere og helsefagarbeidere prioriteres, og øvrige yrker innenfor helse- 

og omsorgssektoren. Reguleringer av andre godtgjøringer, eks kvelds- og helgetillegg 
kan være en slik prioritering. Lærere har et eget utdanningsprogram, sykepleiere og 
vernepleiere bør sikres mulighet til videreutdanning for å kunne bistå i større grad som 
veiledere med flere pasienter i volum (jfr ovenfor), istedenfor pleieoppgaver som 
helsefagarbeidere kan håndtere.   

- Generelle lønnstillegg.  
- Lokale forhandlinger. Det bør være en mer sentral styring på lønnsnivå, bl.a. med tanke 

på rekruttering i helse- og omsorg, bl.a. for at distrikt kan være konkurransedyktig 
ovenfor by.      

- Særavtaler i forhold til alder bør sees på, slik at flere står i arbeid etter fylt 60 år.   
 
 

Saksopplysninger 
Tariffavtalen er grunnlag for et godt arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler 
blir til og utvikles gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og 
arbeidstakerorganisasjonene. I takt med at arbeidslivet endres, må også tariffavtalene utvikles. 
 
Våren 2020 er det hovedtariffoppgjør. Dette innebærer at hovedtariffavtalen skal reforhandles 
og at det gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger. Det kan forhandles om hele 
Hovedtariffavtalen (HTA) og det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør. Resultatet av 
vårens oppgjør vil ha stor betydning for lønns- og arbeidsforhold til ansatte, men også for 
kommunenes handlingsrom.  
 
Hovedtariffavtalen er et sentralt virkemiddel for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne 
levere tjenester av god kvalitet. Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går 
oppgjøret til mekling. Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen kan det bli streik. KS ber om 
innspill til fordeling av den disponible rammen.  
 
Nordreisa kommune har lagt inn en lønnsvekst på 3% (4.46 mill kr) lik anslaget i statsbudsjettet 
for 2020.  
 
Temaene KS ønsker kommunene skal gi tilbakemeldinger på er hvordan sikre bærekraftige 
kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske 
handlingsrommet heller blir mindre enn større.  
Videre hvordan kommunene kan bli attraktive arbeidsgivere for kompetente medarbeidere og 
hvilken retning hovedtariffoppgjøret bør ha for å stimulere til dette.  
 

Vurdering 
Hovedstyret i KS vedtar mandatet for forhandlingene. Innspillene fra medlemmene danner 
grunnlag for mandatet. Når resultatet er ferdig fremforhandlet skal Hovedtariffavtalen vedtas 
gjennom uravstemning fra alle medlemmene. KS har sendt ut årets debatthefte 
https://www.ks.no/debatthefte for å sikre bred forankring hos medlemmene gjennom politiske 
prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  
 
KS ønsker innspill på 7 spørsmål:  

1) Hva bør kommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske rammer for å styrke 
bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt? 
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2) Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene, 
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske? 

3) Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal kunne 
forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte 
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester? 

4) Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre bærekraftige 
velferdstjenester i fremtiden? 

5) Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og 
oppgaveløsing i samarbeid med andre? 

6) Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på 
arbeidsgiverområdet? 

7) Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en 
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?
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Forslag til endring av regler om turistfiske - Høring 

Vedlegg:  

Høringsbrev – Turistfiske 
Vest-Finnmark Rådet – Høringsuttalelse, Forslag til endring i regler for turistfiske 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune stiller seg positive til departementets forslag til endring av regler om 
turistfiske. 
 
Departementet ønsker særlig en tilbakemelding fra høringsinstansene om hvorvidt 
utførselskvoten innenfor en periode på 7 kalenderdager bør endres til én gang årlig. Det vil vi 
sterkt fraråde, fordi det kan bidra til redusert verdiskaping i distriktene. Mange fisketurister har 
dette som lidenskap, og ønsker å kunne kjøpe tjenester hos registrerte turistfiskebedrifter mer 
enn en gang pr. år. Med alle ringvirkninger rundt opplevelsesbasert turistfiske, er dette en svært 
viktig inntektskilde for mange lokalsamfunn i distriktene. Om det er mange ulike personer som 
benytter seg av dette tilbudet gjennom året, eller om det noen som deltar mer enn en gang pr. år, 
har ingen betydning. 
 
Nordreisa kommune legger også betydelig vekt på at departementet stiller krav om regler som er 
enkle å forstå og ikke minst lett lar seg etterleve i praksis, slik at man unngår å få et regelverk 
som i liten grad fungerer i det virkelige liv. I forslagene synes dette i stor grad å være ivaretatt. 
Det bør være tilstrekkelig å kreve en registrering av turistfiskevirksomheter, samt en kontroll av 
at bedriftene virkelig etterkommet kravet om fangstrapportering. 

Saksopplysninger 
Følgende forslag til forskriftsendringer er gitt i høringsbrevet (følger i sin helhet vedlagt) fra 
Nærings- og fiskeridepartementet: Høringsfrist var 17.februar 2020 og administrasjonen sendte 
inn høringsuttalelse innen fristen. Denne saken inneholder samme uttalelse. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår følgende endringer.  
 
Endring av forskrift om utførselsreguleringkvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske  
(tekst som er strøket over foreslås strøket fra forskriften) 
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§ 2.Utførselsreguleringkvote  
Det er ikke tillatt å føre ut av landet mer enn 10 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert 
bearbeidede produkter, herunder fiskefilet, innenfor en periode på 7 kalenderdager. Den som 
kan dokumentere Dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en 
turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over 
turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter, kan likevel 
er det tillatt å føre ut 20 kg per person, innenfor en periode på 7 kalenderdager. Fisken må være 
hel, sløyd og hodekappet. Det er ikke tillatt å føre med seg ut fisk i bearbeidet form som 
fiskefilet. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at 
fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende, eller dette av andre grunner 
fremstår som overveiende sannsynlig. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra 
merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av 
sluttseddel.  
 
Forskrift om turistfiskevirksomheter  
 
§ 3.Rapportering av fangst           
Turistfiskevirksomheter skal løpende rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet én gang 
pr. måned. senest innen XX etter at fisken er fangstet. Fiskeridirektoratet fastsetter forskrift med 
nærmere bestemmelser om hvordan rapporteringen skal skje, herunder om den skal 
differensieres på fiskeslag og inneholde en oversikt over antall fisk og/eller kvantum pr. 
fiskeslag. Fiskeridirektoratet kan også for korte perioder gi forskningsinstitusjoner tillatelse til å 
pålegge et begrenset antall turistfiskevirksomheter å delta i representative utvalgsundersøkelser 
som gjøres i forskningsøyemed.  
 
§ 4.Informasjon 
Turistfiskevirksomheter skal informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, 
herunder om fiskeredskaper, omsetningsbestemmelser og utførselskvoter.           
Turistfiskevirksomheter skal i tillegg informere turistene om reglene knyttet til 
fangstrapportering, etter forskrift 20. desember 2017 nr. 2445 forskrift om rapportering av 
fangster fra turistfiskevirksomheter.  
 
Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter  
 
§ 2. Fangstrapporteringens innhold og frekvens           
Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på 
fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. 
Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).  
Det skal fremgå av rapporten hvilken virksomhet som rapporterer.  
Rapporteringen skal skje løpende. minst en gang per kalendermåned.  
 
 
 
Administrasjonen sendte 7.februar 2020 forslaget ut til næringsaktørene i kommunen for å få 
innspill til høringsuttalelse. Den ble sendt til Trond Davidsen, Havnnes Handelssted, Lungen 
North AS og Hamneidet Holidays: 
Nordreisa kommune er bedt om å komme med en høringsuttalelse rundt foreslåtte endringer av 
regler om turistfiske. 
Har dere noen synspunkter på dette, som vi bør ta med i vår høringsuttalelse? 
Høringsfristen er 17. februar, så vi må få eventuelle innspill fra dere innen onsdag 12. februar. 
For øvrig ønsker vi dere en riktig god helg! 
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Etter fristens utløp var det ikke kommet inn noen innspill til høringsuttalelsen fra ovennevnte 
aktører. 
 
 
Følgende høringsuttalelse ble sendt inn via oppgitt høringsportal 14. februar:  
 
Nordreisa kommune stiller seg positive til departementets forslag til endring av regler om 
turistfiske. 
 
Departementet ønsker særlig en tilbakemelding fra høringsinstansene om hvorvidt 
utførselskvoten innenfor en periode på 7 kalenderdager bør endres til én gang årlig. Det vil vi 
sterkt fraråde, fordi det kan bidra til redusert verdiskaping i distriktene. Mange fisketurister har 
dette som lidenskap, og ønsker å kunne kjøpe tjenester hos registrerte turistfiskebedrifter mer 
enn en gang pr. år. Med alle ringvirkninger rundt opplevelsesbasert turistfiske, er dette en svært 
viktig inntektskilde for mange lokalsamfunn i distriktene. Om det er mange ulike personer som 
benytter seg av dette tilbudet gjennom året, eller om det noen som deltar mer enn en gang pr. 
år, har ingen betydning. 
 
Nordreisa kommune legger også betydelig vekt på at departementet stiller krav om regler som 
er enkle å forstå og ikke minst lett lar seg etterleve i praksis, slik at man unngår å få et regelverk 
som i liten grad fungerer i det virkelige liv. I forslagene synes dette i stor grad å være ivaretatt. 
 
Det bør være tilstrekkelig å kreve en registrering av turistfiskevirksomheter, samt en kontroll av 
at bedriftene virkelig etterkommet kravet om fangstrapportering. 
 

Vurdering 
Forslaget til endringer av forskrift for turistfiske klargjør regler for utførsel av fisk og reglene 
for aktørene.  
For utførsel av fisk blir det ikke lenger lov å ta med file eller bearbeidet fisk. Hver turist vil etter 
de nye reglene kunne ta med 20 kg sløyd rund fisk innenfor en periode på 7 dager.  
For bedriftene medfører forslaget til forskrift et større ansvar med å kontrollere at turistene 
følger reglene.  
Høringsbrevet ønsker særlig en tilbakemelding fra høringsinstansene om hvorvidt 
utførselskvoten innenfor en periode på 7 kalenderdager bør endres til én gang årlig. Det vil vi 
sterkt fraråde, fordi det kan bidra til redusert verdiskaping i distriktene. Mange fisketurister har 
dette som lidenskap, og ønsker å kunne kjøpe tjenester hos registrerte turistfiskebedrifter mer 
enn en gang pr. år. Med alle ringvirkninger rundt opplevelsesbasert turistfiske, er dette en svært 
viktig inntektskilde for mange lokalsamfunn i distriktene. Om det er mange ulike personer som 
benytter seg av dette tilbudet gjennom året, eller om det noen som deltar mer enn en gang pr. år, 
har ingen betydning. 
 
 
 

175



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Fiskeri- og 
havbruksavdelingen 

Saksbehandler 
Alessandro Andrès 
Tøvik Astroza 
22 24 64 63 

Forslag til endring av regler om turistfiske - Høring 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til regelendringer 

knyttet til turistfiske. 

 

Høringsfristen er 17. februar 2020. 

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2684608 

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes  

digitalt ved å benytte skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no. 

 

Bakgrunn 

Turistfiskenæringen har vært gjennom en vekst i flere år. Turister etterspør reiselivsprodukter 

der det å fiske sin egen fisk er en del av opplevelsen. Turistfiske er blitt et attraktivt produkt 

som det er høy etterspørsel etter, først og fremst fra utenlandske gjester. Denne såkalte 

turistfiskenæringen har potensial til å bidra ytterligere til verdiskaping langs kysten. Etter 

hvert som interessen for turistfiske øker, får imidlertid også enkelte uheldige konsekvenser 

av turistfisket større praktisk betydning. 

 

Selv om ressursuttaket fra turistfiske er begrenset sammenliknet med ressursuttak fra almin-

nelig fiskerivirksomhet, gis det i dag ikke et fullstendig bilde av ressursuttaket fra havet som 

stammer fra turistfiskevirksomheter. Det er også en utfordring at turister kun tar med seg de 

mest verdifulle delene av fisken ut av landet, og kaster resten. Dette er en uønsket sløsing 

med fullverdige ressurser. 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/7110-2 

Dato 

6. januar 2020 
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Videre opplever departementet at det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i 

større kvanta. Det avdekkes flere beslag ved grensestasjonene, men mye tyder på at den 

reelle utførselen er høyere. De som står for denne aktiviteten, har ikke nødvendigvis vært 

gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. 

 

Det er i denne sammenheng også relevant å informere om at regjeringen 21. juni 2019 la 

frem Meld. St. 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik. I meldingen foreslås det å 

vurdere om det bør stilles strengere krav til utleiere og leietakere av fritidsbåter. Dette arbei-

det har Sjøfartsdirektoratet nå igangsatt. I arbeidet skal det vurderes om utleie av fritidsbåt er 

regulert på en slik måte at sikkerheten for leietaker er tilstrekkelig ivaretatt. For å få et godt 

kunnskapsgrunnlag skal Sjøfartsdirektoratet samarbeide med Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap og Fiskeridirektoratet. Dersom slike krav ved utleie av båter skulle bli 

strengere, vil det påvirke turistfiskenæringen direkte gjennom en ytterligere ansvarliggjøring. 

 

Departementet mener også det er viktig å se dette høringsforslaget i sammenheng med ar-

beidet som Sjøfartsdirektoratet nå gjennomfører. Uønsket og useriøs atferd i forbindelse med 

både sikkerhet ved båtutleie og ressursuttak antas å kunne henge sammen.  

 

Gjeldende rett 

Fra 1. januar 2018 ble det innført nye regler for turistfiskevirksomhetene. Tidligere fantes det 

i mindre grad oversikt over næringsvirksomheten og ressursuttaket som fulgte med.  

De viktigste elementene i det nye regelverket var: 

 Registering av turistfiskevirksomheter 

 Fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter 

 Utførselskvoten ble endret til 20 kg for gjester ved registrerte bedrifter, 10 kg utfør-

selskvote for alle andre 

 Ordningen med troféfisk ble fjernet  

 Utførselskvoten ble endret til å gjelde innenfor en periode på 7 kalenderdager 

 

Forskrift om turistfiskevirksomheter har bestemmelser om pliktig registrering av turistfiske-

virksomheter samt pliktig fangstrapportering fra turistfiskevirksomhetene. Det er også en be-

stemmelse om turistfiskevirksomhetenes informasjonsplikt overfor sine gjester om relevant 

regelverk. Forskriften har bestemmelser om tilbakekall og sletting av virksomheter fra regis-

teret ved brudd på pliktene etter forskriften. Myndighetene har også anledning til å ilegge 

overtredelsesgebyr ved brudd etter havressursloven.  

 

Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter har bestemmelser om  fiske-

artene som er omfattet av rapporteringsplikten, samt fangstrapporteringens innhold og fre-

kvens. Det er i dag pliktig å rapportere om torsk, kveite, sei, uer og steinbit. Fangstene skal 

rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporte-

ringen skal inkludere fisk som er fanget, men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten 

fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst). Rapporteringen skal skje minst en 

gang per kalendermåned. 
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Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske gir bestemmelser om at det 

kun er tillatt å føre ut 10 kg fisk eller fiskevarer, herunder fiskefilet, per person innenfor en 

periode på 7 kalenderdager. Dersom kvoten er fanget ved et turistfiskevirksomhet som er 

registrert hos Fiskeridirektoratet, er kvoten 20 kg. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes 

ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert nærings-

drivende, eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig. Videre omfattes 

heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan 

dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel. 

 

Havressursloven § 22 fastsetter bl.a. regler om redskapsbegrensninger. Av bestemmelsen 

går det frem at den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger, bare 

kan drive fiske eller fangst med håndredskaper. 

 

Departementets vurderinger og forslag til endringer 

Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske  

Dagens regler innebærer at alle har lov til å ta med seg 10 kg fiskefilet ut av landet, mens 

personer som har fisket i regi av en registrert turistfiskebedrift kan ta med seg 20 kg. 

 

Departementet vil foreslå at dette endres til at man kun har adgang til å ta med seg fisk ut av 

landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. En 

slik endring vil bidra til at det kan bli bedre oversikt over uttaket av fisk fra havet som turist-

fisket fører med seg. Tiltaket vil også bidra til en ytterligere profesjonalisering av og legitimitet 

for turistfiskenæringen, og styrke konkurransesituasjonen for seriøse, registrerte turist-

bedrifter sammenliknet med andre tilbydere som ikke bidrar på samme måte til bl.a. verdi-

skapingen lokalt. 

 

Det pågår for øvrig et arbeid på myndighetsnivå om praktisering og klargjøring av doku-

mentasjonskravet knyttet til utførsel av fisk ved landegrensen.  

 

I dag gjelder utførselskvoten innenfor en periode på 7 kalenderdager. Det innebærer at det 

må gå 7 dager før en privatperson kan ta med fisk ut av landet på nytt. Departementet 

ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene om hvorvidt den tidsperioden bør endres til én 

gang årlig. 

 

Utførselskvotens innretning 

Dagens regler innebærer at det er lov til å ta med seg utførselskvoten i form av fiskefilet. 

Departementet vurderer det slik at det finnes utfordringer med ressursutnyttelse. At utførsels-

kvoten gir anledning til å ta med fisken ut av landet som filet, medfører at en del ressurser 

kan gå til spille. Departementet mener at det er uheldig. 

 

Departementet vil foreslå at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun 

tillate å ta med hel fisk (sløyd og hodekappet). Det vil kunne bidra til å forhindre ressurs-

sløsing ved at det ikke blir kastet så mye restråstoff i forbindelse med filetering. Samtidig vil 

det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske. 
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Det vil kunne styrke konkurransesituasjonen for seriøse, registrerte turistbedrifter, sammen-

liknet med andre tilbydere som ikke bidrar på samme måte til bl.a. verdiskapingen lokalt. 

 

Departementet har i forbindelse med dette forslaget vurdert om det i stedet bør innføres om-

regningsfaktorer i turistfisket, slik det er for yrkesfiskere. En omregningsfaktor skal avspeile 

forholdet mellom fiskens (hele) vekt og vekt av bearbeidede produkter. Omregningsfaktorene 

baserer seg på at ressursen skal være godt utnyttet, mao. skåret og behandlet etter en klar 

standard. Det kan ikke forventes at turistfiskere skal klare dette på en tilstrekkelig måte, slik 

man gjør i fiskerinæringen. Det er heller ikke gitt at tollmyndighetene på grensen vil oppleve 

kontroll som innebærer bruk av omregningsfaktorer som en forenkling, sammenliknet med 

dagens ordning.  

 

Departementet mener derfor at en innføring av omregningsfaktorer ikke vil være hensikts-

messig i turistfiske. Departementet mener at det vil være enklere å kun tillate utførsel av hel 

fisk (sløyd og hodekappet), fremfor å differensiere utførsel med ulike vektgrenser for ulike 

produkttilstander basert på omregningsfaktorer.  

 

Praktisering av regelverket 

Ettersom reglene knyttet til utøvelse av turistfiske og turistvirksomheter har fungert i snart 2 

år, mener departementet at det er viktig å vurdere endringer. Den første perioden med regler 

har båret preg av tilpasning til nytt regelverk, og praktiseringen av håndhevelsesbestemmel-

sene har ikke vært utpreget streng siden 1. januar 2018.  

 

Departementet ser det nå som naturlig at man har kommet i en ny fase med tanke på prak-

tisering av regelverket. Reglene bør håndheves strengere, særlig når det gjelder manglende 

fangstrapportering. Myndighetene har flere virkemidler, herunder sletting av virksomheter fra 

registeret over turistfiskevirksomheter samt ileggelse av overtredelsesgebyr.  

 

Fangstrapporteringsregler 

Bestemmelsene i fangstrapporteringsforskriften gir plikter til turistfiskevirksomhetene knyttet 

til flere aspekter av rapportering av fangst til myndighetene. 

 

For å sikre en bedre oversikt over ressursuttaket ønsker departementet å høre hvorvidt det 

er et behov for å forsterke rapporteringsreglene, og dermed klargjøre ytterligere pliktene 

knyttet til det å være registrert turistfiskebedrift. Departementet ønsker høringsinstansenes 

syn på om antall arter det skal rapporteres om, bør utvides ut over artene torsk, kveite, sei, 

uer og steinbit.  

 

Av hensyn til administrering av data fra fangstrapporteringen ønsker departementet å foreslå 

at rapporteringen skal skje fortløpende. Departementet er kjent med at det allerede finnes til-

gjengelige digitale løsninger som vil gjøre denne rapporteringen overkommelig. 

 

Bruk av restråstoff 

Det finnes i dag ingen krav til oppbevaring av avskjær/restråstoff for turistfiskevirksomhetene.  
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Departementet er kjent med at det finnes ulike prosjekter og initiativer til hvordan mest mulig 

av råstoffet kan bli benyttet og potensielt øke verdiskapingen hos virksomhetene.  

 

Departementet ønsker høringsinstansenes innspill på om det finnes måter for forvaltningen å 

kunne tilrettelegge på, gjennom f.eks. endring av regelverk e.l., for ytterligere bruk av rest-

råstoff fra turistfiskevirksomheter.  

 

Informasjonsplikt overfor gjester 

Turistfiskevirksomheter skal etter forskrift om turistfiskevirksomheter § 4 "informere turistene 

om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, herunder om fiskeredskaper, omsetnings-

bestemmelser og utførselskvoter." 

 

Selv om dette er en plikt etter reglene i dag, så ser departementet et behov for å tydeliggjøre 

i forskriftsteksten den plikten virksomhetene har til å gi tilstrekkelig opplæring og informasjon 

til turistene for å sikre korrekt fangstrapportering. Dette er fordi man i praksis er avhengig av 

at turistene rapporterer fangstene på korrekt måte, både for virksomhetene og for forvalt-

ningen med hensyn til oversikten over ressursuttak fra havet. 

 

Krav om tillatelse/godkjenning av turistfiskevirksomheter 

Etter havressursloven § 22 kan departementet "i forskrift fastsetje krav til registrering for å 

drive verksemd som nemnd i første punktum og gje nærare føresegner om vilkår for slik re-

gistrering". Denne hjemmelen er i dag benyttet gjennom forskrift om turistfiskevirksomheter. 

 

Det fremgår av merknaden til lovendringsforslaget, jf. Prop. 119 L (2016-2017), at "(f)orslaget 

om lovheimel for registreringsordning inneber ikkje at departementet kan innføre ei konse-

sjonsordning i tradisjonell forstand. Ein legg mellom anna til grunn at dei som fyller vilkåra i 

forskrifta har rett til registrering dersom dei søker om det, og vilkåra for tilbakekall av regi-

strering ikkje er oppfylte." Dette legger en viss begrensning på hvor langt man kan gå i å 

stille vilkår for etablering av turistfiskevirksomheter. Dersom man skal innføre en form for til-

latelses- eller godkjenningsordning, vil det kreve en lovendring.  

 

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på hvorvidt en fremtidig tillatelsesordning for 

turistfiskevirksomheter er ønskelig, og hvorvidt det bør gjøres en lovendring for å kunne stille 

vilkår om tillatelse. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet vurderer at forslaget om å endre utførselskvoten til å kun gjelde for turister 

som har nyttet registrerte virksomheter, innebærer et tydelig bidrag til å styrke situasjonen til 

de seriøse aktørene i turistfiskenæringen. En slik endring vil kunne være en anledning for 

turistfiskevirksomhetene til å profilere seg i markedsmessig sammenheng som den eneste 

lovlige måten for turister til å kunne føre ut selvfisket fisk i Norge på. 

 

Forslaget om å endre utførselskvoten fra 20 kg fiskefilet til hel sløyd og hodekappet fisk vil i 

praksis føre til et lavere tillatt kvantum av fisk til utførsel for turister sammenliknet med 
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dagens regler. En mulig konsekvens av dette er at turister med et ønske om mest mulig ut-

førsel av fisk ikke lenger vil oppleve turistfiske i Norge som like attraktivt, og dermed kunne 

føre til et bortfall av visse typer kunder for turistfiskevirksomhetene. Departementet vurderer 

likevel forslaget som viktig for å signalisere tydelig at turistfiske i utgangspunktet ikke må ba-

seres på et mengdefiske, men heller et fiske hvor opplevelsen av fisket står i sentrum. Videre 

er forslaget begrunnet i å få bukt med sløsingen med fiskeressurser, ved at det ikke vil bli 

kastet så mye restråstoff i forbindelse med filetering. 

 

Når det gjelder forslaget om en løpende fangstrapportering fremfor rapportering én gang i 

måneden, viser departementet til hensynet til administrering og riktige data. Slik situasjonen 

er i dag med summert månedsrapportering av fangstene, mangler man informasjon om antall 

turer (innsats).  Departementet viser til at det er tilgjengelige rapporteringssystemer som til-

rettelegger på en god måte for løpende rapportering. Slike løsninger åpner f.eks. for å over-

late selve registreringen av fangstene til dem som er ute på sjøen og fisker (via nettbrett e.l.), 

og gir etter departementets oppfatning også det beste grunnlaget for en rapportering i sam-

svar med regelverket. Dette vil etter departementets vurdering være til gunst for både forvalt-

ningen og virksomhetene. 

 

Departementet kan alt i alt ikke se at forslagene vil innebære særlig byrdefulle nye konse-

kvenser for næringen, da gjeldende plikter allerede innebærer et arbeid med oppfølging 

overfor gjestene.   

 

Når det gjelder forslagene i sin helhet og mulige konsekvenser for myndighetene, så vur-

derer departementet at de endrede reglene ikke vil være mer ressurskrevende for Tolletaten 

å forholde seg til enn dagens regler.  

 

Det forutsettes for øvrig at Fiskeridirektoratets eventuelle tettere oppfølging av overholdelse 

av regelverket vil gjøres innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer.  
 

Forslag til forskriftsendringer 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår følgende endringer. 

 

Endring av forskrift om utførselsreguleringkvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske 

 

§ 2.Utførselsreguleringkvote 

Det er ikke tillatt å føre ut av landet mer enn 10 kg fisk eller fiskevarer per 

person, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilet, innenfor en periode på 7 

kalenderdager. Den som kan dokumentere Dersom det kan dokumenteres at fisken eller 

fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets 

register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om 

turistfiskevirksomheter, kan likevel er det tillatt å føre ut 20 kg per person , innenfor en 

periode på 7 kalenderdager. Fisken må være hel, sløyd og hodekappet. Det er ikke tillatt å 

føre med seg ut fisk i bearbeidet form som fiskefilet. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge 
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omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert 

næringsdrivende, eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig. Videre 

omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og 

dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel. 

 

Forskrift om turistfiskevirksomheter 

 

§ 3.Rapportering av fangst 

         Turistfiskevirksomheter skal løpende rapportere gjestenes fangster til 

Fiskeridirektoratet én gang pr. måned. senest innen XX etter at fisken er fangstet. 

Fiskeridirektoratet fastsetter forskrift med nærmere bestemmelser om hvordan 

rapporteringen skal skje, herunder om den skal differensieres på fiskeslag og inneholde en 

oversikt over antall fisk og/eller kvantum pr. fiskeslag. Fiskeridirektoratet kan også for korte 

perioder gi forskningsinstitusjoner tillatelse til å pålegge et begrenset antall 

turistfiskevirksomheter å delta i representative utvalgsundersøkelser som gjøres i 

forskningsøyemed. 

 

§ 4.Informasjon 

        Turistfiskevirksomheter skal informere turistene om regelverket for sports- og 

rekreasjonsfiske, herunder om fiskeredskaper, omsetningsbestemmelser og utførselskvoter.   

        Turistfiskevirksomheter skal i tillegg informere turistene om reglene knyttet til 

fangstrapportering, etter forskrift 20. desember 2017 nr. 2445 forskrift om rapportering av 

fangster fra turistfiskevirksomheter. 

 

Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter 

 

§ 2. Fangstrapporteringens innhold og frekvens 

         Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på 

fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. 

Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst). 

 

Det skal fremgå av rapporten hvilken virksomhet som rapporterer. 

 

Rapporteringen skal skje løpende. minst en gang per kalendermåned. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Martin Hageselle Bryde 

avdelingsdirektør 

 

 

 

Alessandro Andrès Tøvik Astroza 

seniorrådgiver 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 

Postboks 8019 

Dep 

0030 OSLO 

Din Tur AS    

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Finansdepartementet Postboks 8008 

DEP 

0030 OSLO 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 

DEP 

0032 OSLO 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Innovasjon Norge Postboks 448 

Sentrum 

0104 OSLO 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 

Dep. 

0030 OSLO 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 

Dep 

0030 OSLO 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 

Dep 

0032 OSLO 

Kommunesektorens 

organisasjon 

Postboks 1378, 

Vika 

0114 OSLO 

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Landbruks- og 

matdepartementet 

Postboks 8007 

Dep 

0030 OSLO 

Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt. 11 0181 OSLO 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Sluppen 

7485 TRONDHEIM 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

NHO Reiseliv Postboks 5465 0305 OSLO 

Nofima AS Postboks 6122 

Langnes 

9291 TROMSØ 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Sluppen 

7462 TRONDHEIM 

Norges Jeger- og 

Fiskerforbund 
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Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Norges Råfisklag Postboks 6162 

Langnes 

9291 TROMSØ 

Novasol AS    

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 

Dep 

0033 OSLO 

Pelagisk Forening Slottsgaten 3 5003 BERGEN 

Regelrådet Kartverksveien 21 3511 HØNEFOSS 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 

50 

9730 KARASJOK 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 
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Nærings- og fiskeridepartementet 

v/fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen 

Innsendt via regjeringen.no                      Breivikbotn, 13. februar 2020 

Høringsuttalelse – Forslag til endring i regler om turistfiske 
 

6. januar 2020 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd, 

Tromsø-områdets regionråd, Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune, et seminar om 

hvordan fremtidens fisketurisme bør reguleres og utøves. Seminaret fant sted på Oslo Plaza, og 

ble arrangert på bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget som er kommet på plass og de funn som 

er avdekket gjennom prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark (januar 2018-januar 2020).  

Totalt 66 deltakere var med på arrangementet. De kom fra ulike kommuner, fylkeskommuner, 

bedrifter, næringslivsorganisasjoner. kompetansemiljøer, Nærings- og fiskeridepartementet, 

Næringskomiteen og «Nord-Norgebenken» på stortinget. Fra Nærings- og fiskeridepartementet 

(NFD) deltok daværende fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, hans politiske rådgiver 

Britt Dalbotten og senior rådgiver Allesandro Astroza (som er den i embedsverket i NFD som 

har ansvaret for høringsprosessen tilknyttet forslag til endring i regler om turistfiske).  

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde samme dag et høringsdokument med forslag 

til nye reguleringer i turistfisket, med høringsfrist 17. februar 2020. Statsråden benyttet vårt 

seminar om «Fremtidens fisketurisme» til å foreta den første muntlige presentasjonen av 

innholdet i Nærings- og fiskeridepartementet forslag. 

Prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark», samt presentasjoner og drøftinger på seminaret 

«Fremtidens fisketurisme» i Oslo 6. januar 2020, danner grunnlaget for vår høringsuttalelse.  

Vest-Finnmark Rådet har i sak 9/20 fattet følgende høringsuttalelse: 

«Vest-Finnmark Rådet vil først få takke Nærings- og fiskeridepartementet for at man har vist 

interesse for det målrettede arbeidet som har funnet sted i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-

Finnmark», der vi sammen med medlemskommuner, havfiskebedrifter, NHO Reiseliv og andre 

organisasjoner tilknyttet fisketurisme, Innovasjon Norge Arktis, ulike FoU-miljøer, direktorater 

og offentlige etater m.fl. har fått på plass et godt kunnskapsgrunnlag om havfisketurisme som 

næring.  

  

Vest-Finnmark Rådet  

Fjellveien 6 

Postboks 43 

9593 BREIVIKBOTN 

+47 908 52916 

bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no 
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Prosjektet har også avdekket en rekke lover og forskrifter, elementer og sammenhenger som 

bør endres eller justeres i gjeldende regelverk og forvaltningsregime. Dette for å støtte opp om 

de seriøse aktørene som driver bærekraftig og skaper ringvirkninger lokalt, samtidig som man 

får på plass systemer og lovhjemler som bidrar til å luke ut de useriøse aktørene og de 

ressurskriminelle (som reelt sett ikke har noe med næringen å gjøre). 

Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag omhandler følgende: 

1. Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg fisk ut 

av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert 

turistfiskevirksomhet. Departementet ber også om tilbakemelding på om utførselskvoten 

bør endres fra en periode på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å kun gjelde èn gang 

årlig. 

2. Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate 

å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Departementet mener at dette vil kunne 

bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med 

filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge 

til rette for et mengdefiske. 

3. Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informere om 

regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Man ber også om tilbakemelding 

på om antall arter det bør rapporteres på bør utvides, og om fangstrapporteringen skal skje 

fortløpende (i dag er det krav til rapportering 1 gang pr måned). 

I tillegg ber departementet om innspill og tilbakemeldinger på; 

4. Om det finnes måter for forvaltningen å kunne tilrettelegge for ytterligere bruk av 

restråstoff fra turistfiskebedrifter. 

5. Hvorvidt det er ønskelig at det etableres en fremtidig tillatelsesordning for 

turistfiskevirksomheter, og hvorvidt det bør gjøres en lovendring for å kunne stille vilkår 

om en slik tillatelse. 

Først vil Vest-Finnmark Rådet påpeke at Nærings- og fiskeridepartements forslag til 

regelendringer i turistfisket ikke vil bidra til å løse de to største hovedutfordringene; 

 Få kontroll og dokumentasjon på det marine ressursuttaket. 

 Få økt sikkerheten på sjøen i tilknytning til utøvelse av fisketurisme, både med tanke på 

sikkerhet for fisketuristene og økt sikkerhet med tanke på samhandlingen med andre aktører 

som opererer på havet. 

Dersom man skal kunne få på plass en helhetlig og god forvaltning av havfisketurisme som 

næring, må man jobbe seg gjennom hele verdikjeden (som er styrt på tvers av flere 

departementer). Mange av forslagene til tiltak som er fremmet av ulike interessegrupper innen 

de tradisjonelle fiskeriene i løpet av det siste året, synliggjør at man ikke har tatt inn over seg 

det faktum at det er snakk om to helt forskjellige verdikjeder. 
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Havfisketurisme er en del av reiselivsnæringen, og kan i liten grad sammenlignes og reguleres 

likt med tradisjonelt fiske - selv om man i utgangspunktet høster av samme ressurs. Bakgrunnen 

for dette er at reiselivsnæringen er ulik andre sektorer på to vesentlige områder: 

 Kunden må i utgangspunktet flyttes til det stedet der forbruket skal finne sted. Dette i 

motsetning til de fleste andre næringer, fiskerinæringen inkludert, hvor det er produktet som 

reiser.  

 Kunden kjøper ikke et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inneholder 

flere og svært ulike komponenter. Ofte består også disse av momenter som ikke leveres av 

selve virksomheten som selger produktet.   

Begrepet “verdikjede” er derfor vanskelig å bruke om reiselivet siden denne tilnærmingen i 

utgangspunktet har et produktfokusert perspektiv. Dette forutsetter igjen at man har et produkt, 

og at selger har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plassering. I 

reiselivet er det faktisk kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter reisen. 

For å illustrere dette, har vi likevel gjort et forsøk på en enkel verdikjedesammenligning mellom 

de to næringene, som har det til felles at de begge nyttiggjør seg marine ressurser: 

Den tradisjonelle fiskerinæringen: 

 

Havfisketurisme: 

 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte har Vest-Finnmark Rådet følgende 

tilbakemelding på de ulike høringspunktene i Nærings- og 

fiskeridepartementets forslag til regelendringer i turistfisket: 
 

1. Vest-Finnmark Rådet støtter forslaget om å endre utførselkvoten til kun gi adgang til 

å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en 

registrert turistfiskevirksomhet. Med utgangspunkt i at næringen har en meget høy 

gjenkjøpsgrad (det vil si at kunden kommer tilbake, i fisketurismen gjerne tilknyttet ulike 

fiskesesonger), anbefaler vi at perioden for utførselskvoten begrenses fra en periode på 

7 kalenderdager (gjeldende regelverk) til å gjelde kun tre ganger årlig. 

2. Vest-Finnmark Rådet støtter ikke forslaget om at utførselskvoten endres fra å tillate 

utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Dette 

begrunner vi med at det ikke kan kalles bærekraftig å frakte skinn og bein over lange 

avstander. I tillegg vil sannsynligheten for at fisken som helhet kan gå til spille øke som 

følge av at de fleste bakteriene finner vi på skinnet og i buken (der innvollene har vært).  

Fangst: pelagisk 
og hvitfisk

Mottak Foredling
Salg & 
Marked

Konseptutvikling
Salg og 
marked

Leveranse Mersalg
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Vi risikerer dermed at hele fisken blir ødelagt ved frakt på is i isoporesker, ofte i en bil som 

vil hefte mange timer fra fiskedestinasjonen og til turistens hjemland.   

Det er også et faktum at de fleste konsumenter utenfor Norge (og til en viss grad Norden), 

ikke har koking av fisk som en av sine tradisjonelle tilberedelsesmetoder. Man vil dermed 

oppnå samme svinn ved filetering (før steking og fritering) ved ankomst hjemlandet, som 

den man har ved filetering i Norge. Den største forskjellen fra i dag vil være at 

restavfallet blir «ute av syne og ute av sinn» i turistens hjemland, samtidig som vi 

mister muligheten til kunne nyttiggjøre oss restavfallet i en norsk produksjon av 

biprodukter, fôringredienser mv.  

Havfisketuristnæringen kan godt utfordres til å ha som et langsiktig mål at gjestene skal vris 

mest mulig over til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et 

fiske der man får ta med seg fisk tilbake til hjemlandet. Men dette vil ta tid, da det vil kreve 

å jobbe mot andre kundegrupper og andre markeder. 

3. Vest-Finnmark Rådet støtter forslaget om en enda tydeligere informasjonsplikt for 

turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til 

fangstrapportering. Vi er også av den formening at rapportering bør skje fortløpende 

digitalt, da det finnes systemer for dette. Hvorvidt antall arter det bør rapporteres på skal 

utvides, bør departementet avklare i et samspill med næringens bransjeorganisasjoner, 

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. 

4. Vest-Finnmark Rådet anbefaler at det etableres et pilotprosjekt, for å avdekke 

samarbeidsmodeller, teknologiske løsninger og mulige sluttprodukter ved ytterligere 

bruk av restråstoff fra turistfiskebedrifter inn i den tradisjonelle hvit- og 

rødfisknæringen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8 i den vedlagte sluttrapporten for 

forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». Vi har havfiskebedrifter 

i vår region som gjerne deltar i et slikt pilotprosjekt. 

5. Vest-Finnmark Rådet ønsker at det at det etableres en fremtidig tillatelsesordning 

(godkjenningssystem) for turistfiskevirksomheter, noe vi fattet vedtak om allerede i 

januar 2019 da forstudien til «Havfisketurisme i Vest-Finnmark» var ferdig.  Vedtaket 

i sak 4/19 kan leses her:  

http://www.vfrr.no/uploads/4/5/9/2/45927589/190121_sak_4-19_pressemelding_forstudie_-
_havfisketurisme_i_vest-finnmark.pdf 

Som det fremgår av kapittel 8 i den vedlagte sluttrapporten fra forprosjektet til 

«Havfisketurisme i Vest-Finnmark», er vi av den formening at et godkjenningssystem må 

sees i sammenheng med utformingen av et tilhørende opplæringsverktøy m/tilknyttet 

godkjenningsprøve, samt tilfredstillelse av krav til fartøy, sikkerhetsutstyr, god 

forretningsskikk mv. Vi har bedriftsaktører som ønsker å bidra ved utforming og uttesting 

av en pilot for innholdet i et slikt godkjenningssystem, med tilhørende krav til 

opplæringsverktøy, fartøyer, sikkerhetsutstyr, samt de nødvendige lov- og regelendringer 

som følger av dette.  

Vi er også av den formening at havfisketurismebedriftene må ha bestått 

godkjenningsordningen, for å få tilgang til å la sine gjester nyttiggjøre seg de marine 

ressursene.  

  

188

http://www.vfrr.no/uploads/4/5/9/2/45927589/190121_sak_4-19_pressemelding_forstudie_-_havfisketurisme_i_vest-finnmark.pdf
http://www.vfrr.no/uploads/4/5/9/2/45927589/190121_sak_4-19_pressemelding_forstudie_-_havfisketurisme_i_vest-finnmark.pdf


5 
 

Til sist vil vi påpeke at vi i den vedlagte sluttrapporten i kapittel 9 har beskrevet ytterligere 

tiltak utover de ovennevnte, som bør vurderes innført så raskt som mulig. Dette for å 

bidra til å løse hovedutfordringene med å få kontroll på det marine ressursuttaket, samt 

øke sikkerheten på sjøen; 

 Fiske i saltvann bør reguleres gjennom innføring av fiskekort: 

o A-kort for de som bor på en registrert/godkjent bedrift og som har utførselskvote. 

o B-kort fra alle andre som ønsker å fiske i havet (NB!  Gratis for nordmenn). 

 Eksisterende tekniske løsninger knyttet til rapportering og fiskekort tas i bruk. 

 Dokumentasjon ved utførselskvote for fisketurister fra godkjent anlegg gjøres ved autorisert 

dokument - likt for alle virksomheter, og registrering opp mot systemer som Tolletaten 

enkelt kan verifisere digitalt på kontrolltidspunktet. 

 For å bli registrert som havfisketuristbedrift hos Fiskeridirektoratet må bedriften være mva-

registrert i kommunen der havfisketurismevirksomheten utøves. 

 Det innføres en avstandsbegrensning, der turistfiskeren må holde en avstand på 200 meter 

fra fiskefartøy i aktivt fiske.» 

For ytterligere informasjon om hvordan vi tenker at fremtidens fisketurisme kan organiseres og 

reguleres, henviser vi til vedlagte sluttrapport fra forprosjektfasen til «Havfisketurisme i Vest-

Finnmark». 

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Bente O. Husby på mobil 90852916, eller e-post: 

bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marianne S. Næss (s) 

Rådsleder 

Vest-Finnmark Rådet  

Bente O. Husby (s) 

Daglig leder  

Vest-Finnmark Rådet 

 

 

Vedlegg: 

Sluttrapport – Forprosjekt «Havfisketurisme i Vest-Finnmark» 

 

Kopi: 

Ordførerne i medlemskommunene 

NHO Reiseliv 

Innovasjon Norge Arktis 

Næringskomiteèn på Stortinget        
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