
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 30.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Sakspapirer vil dere finne på deres ipad og på vår hjemmeside 
https://www.nordreisa.kommune.no/index.php?id=4684761  
 
Kaukus automatisk varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
 
Møteform er Teams – digitalt  
Kalenderinvitasjon til møtende deltaker vil bli sendt i egen e-post  
 
Opptak av møtet 
Teams møtet blir tatt opp – og er tilgjengelig i ettertid på deres ipad og vår hjemmeside 
https://www.nordreisa.kommune.no/index.php?id=4684761  
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 25/20 Referatsaker   
RS 45/20 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 år 2020 - 

sladdet 
 2020/510 

RS 46/20 Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon 
og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2020 kap. 762, 
post 60 

 2017/1441 

RS 47/20 Nordreisa kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 
2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i 
Nordreisa 

 2020/123 

RS 48/20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra 
kommuneloven, IKS-loven mv. 

 2020/110 

RS 49/20 Søknad tilrettelegging av Øvre Kirkestilla  2020/25 

RS 50/20 Tildeling av reisestøtte 2020 - inkluderende barnehage- og 
skolemiljø 

 2016/302 

RS 51/20 Tilsagn om investeringstilskudd – Velferdsteknologi 
Nordreisakommune 

 2017/557 

RS 52/20 Aksept av vilkår -  for investeringstilskudd 
velferdsteknologi - Husbanken 

 2017/557 

RS 53/20 Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye 
læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 

 2019/662 

RS 54/20 Utbetaling av tilskudd - Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla.  2020/25 

RS 55/20 Felles kommunal journal og helhetlig samhandling – Behov 
for intensjonserklæring 

 2019/1267 

RS 56/20 Avkastning på egenkapitaltilskudd i KLP  2020/525 

RS 57/20 Brev fra Helsedirektoratet om å utvide 
prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 

 2020/300 
 
 
 

PS 26/20 Tilbud om sommerbarnehage i kommunale 
barnehager i Nordreisa kommune 

 2015/291 

PS 27/20 Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i 
Sørkjosen 

 2020/317 

PS 28/20 Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i 
Nordreisa i forbindelse med Coronasituasjonen 

 2020/479 

PS 29/20 Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS  2020/531 
PS 30/20 Bevilgning av egenandel til fiberutbygging  2015/12 
PS 31/20 Kvartalsrapport 1.kvartal 2020  2020/337 
 
 
Ettersendes: 
PS 32/20 Koronatiltak – lokale restriksjoner 
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1. TERMINUTBETALING AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR ÅR
2020

Ifølge vedlagte lister vil IMDi i løpet av 2020 utbetale integreringstilskudd År 2-5 for
følgende antall personer:

28

20

22

14

84

personer bosatt i 2016 a kr

personer bosatt i 2017 a kr

personer bosatt i 2018 a kr

personer bosatt i 2019 a kr

personer bosatt gir TOTALT

72 000,00

86 000,00

174 000,00

246 000,00

kr

kr

kr

kr

kr

2 016 000,00
1  720 000,00
3828 000,00
3 444 000,00

1 1 008 000,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres med dette 1/4 av det totale beløpet.

kr 2 752 000,00

Utbetalingen er i samsvar med vedlagte liste fra Det Sentrale Folkeregister (DSF).

Integreringstilskuddet for 2020 blir utbetalt i fire terminer, hvorav dette er den første.
Øvrige tre terminer utbetales medio juni, medio september og ultimo november 2020.

Vi ber kommunen gjennomgå listen fra DSF.

Kommunen skal rapportere om personer som ikke er oppført på listen, men som nå bor i
kommunen og ble bosatt i årene 2016—2019. Kommunen skal også rapportere om personer
som er oppført på listen, og som de dermed får utbetalt tilskudd for, men som ikke
oppholdt seg i kommunen pr. 1.1.2020, enten fordi de har reist ut av landet, er ukjente for
kommunen eller er døde.

larm'ilcf  »
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Vi ber om at eventuelle korrigeringskrav blir sendt til Integrerings— og
mangfoldsdirektoratet snarest mulig.

Vi viser til vårt rundskriv 01/20 ”Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd
for 2020" samt korrigeringskrav for integreringstilskudd år 2—5 2020, og skjema for krav
om integreringstilskudd år—l 2020. Rundskriv og skjema kan lastes ned fra IMDis
hjemmeside www.imdi.no.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

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

Vedlegg: Liste fra Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Side 2 av 2
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Fra: Altinn for ELLINOR ANJA EVENSEN (noreply@altinn.no)
Sendt: 14.04.2020 14:40:54
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2020 kap.
762, post 60
Vedlegg: 19_3308-8Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten over
statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 60.pdf
Legg inn i ephorte - ref til heom og fsk - kopi til KD, Veronica Tvedt og øk. sjef

Du har mottatt brev fra Helsedirektoratet. Du kan se det ved å åpne dokumentet under denne teksten.
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling barne- og ungdomshelse 
Siv-Lise Bendixen Stærk, tlf.: +4741247292 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 37061330 
 
 
 

 

 
 
Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten over 
statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 60 

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 17.01.2020 under tilskuddsordningen Styrking og 
utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 1 100 000 kroner til styrking og utvikling av 
helsestasjon og skolehelsetjenesten over kap. 762, post 60 på statsbudsjettet for 2020. 
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 1 100 000 kroner. Det tas forbehold om at det ikke er 
mottatt rapportering på fjorårets tildeling på tidspunkt for vedtak.  Beregning av tilskudd og 
utbetaling av andre termin forutsetter at vi har mottatt og godkjent rapportering og regnskap 
fra i fjor. Eventuelt ubrukt tilskudd vil bli trukket fra andre termin. 
 

Termindato Terminbeløp Kapittel.post 

06.04.2020 550 000 kap. 762, post 60 

01.07.2020 550 000 kap. 762, post 60 

 
 
For 2020 er det bevilget 422 100 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 291 
søknader, og av disse har 284 fått tildelt tilskudd. 
 
I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet 
måloppnåelse og fremdriftsplan. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor innvilges 
søknaden kun delvis. 
 
Stortinget har øremerket 40 millioner av tilskuddsordningen for å styrke jordmortjenester i 
kommunene. Tilskuddsbeløpet skal derfor benyttes til å lønne jordmorressurs i minimum 
100% stilling.  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

Deres ref.:     
Vår ref.: 19/3308-8 

Saksbehandler:  Siv-Lise Bendixen Stærk 
Dato:  01.04.2020 
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Vi ber om at kommunen prioriterer å benytte tilskuddsmidlene til lønnsmidler til 
kjernekompetanse (helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut og psykolog). Tilskuddet skal 
benyttes til å implementere helsestasjonsprogrammet og anbefalte konsultasjoner i 
skolehelsetjenesten jf. Nasjonale faglige retningslinjer for tjenesten. 
 
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, 
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. 
 
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene 
 
Målgruppen for tilskuddsordningen er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og 
unge og deres familier. Ordningen skal bidra til helsestasjons- og skolehelsetjenestens 
samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter i helse og å styrke familier, barn og unges 
positive ressurser for helse, trivsel og læring. Målet er å styrke og utvikle kommunens 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet.  
 
Med økt kapasitet menes økt antall nye stillingsbrøker/årsverk for relevante yrkesgrupper (for 
eksempel helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut, lege eller psykolog mm.) 
 
Økt tilgjengelighet og synlighet innebærer at tjenesten/tilbudet er flere dager/timer tilstede, 
har mer praktisk plassering for brukerne og samarbeidspartnere, når flere unike brukere med 
sine informasjonstiltak på digitale plattformer, deltar i høyere grad i skolens aktiviteter og 
undervisning osv. 
 
Med økt tverrfaglighet menes systematisk samarbeid mellom yrkesgruppene i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten og økt samarbeid på ledernivå i kommunen, med barnehager, skoler og 
andre relevante aktører. 
 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet. 
 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
 
Rapporteringsfrist 
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, 
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes 
nedenfor. 
 
Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn. Lenke finner dere på 
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd, 
er det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene  
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Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette 
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
 
Rapporteringen skal inneholde måloppnåelse, regnskap og revisorattestasjon.  
 
Måloppnåelse er tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har bidratt til 
at målene for tilskuddsordningen (jf. tilskuddsregelverket) er oppnådd.  
 
Rapporteringen skal beskrive status og utvikling for:  
- Antall nye stillingsbrøker/årsverk for relevante yrkesgrupper (helsesykepleier, jordmor, 
fysioterapeut, lege, psykolog mm.) 
- Hvilke kurs og kompetansetiltak som er gjennomført og hvem som har deltatt fra 
kommunen 
- Tilgjengelighet og synlighet (f.eks.: at tjenesten/tilbudet er flere dager/timer tilstede, 
har mer praktisk plassering for brukerne og samarbeidspartnere, når flere unike brukere med 
sine informasjonstiltak på digitale plattformer, deltar i høyere grad i skolens aktiviteter og 
undervisning.) 
- Tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgruppene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 
samarbeid på ledernivå i kommunen, med barnehager, skoler og andre relevante aktører. 
 
 
Regnskapsrapportering 
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en 
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. 
 
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.  
 
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal 
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser 
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger 
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene. 
 
 
Revisorkontroll 
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med 
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: 

 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner 
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 

regnskapsrevisjon 
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 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 
totalregnskap 

 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas 
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret 

 
 
KLAGERETT 
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 
 
AKSEPT AV VILKÅR 
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet 
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd 
kan trekkes tilbake etter en purring. 
 
 
 
All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes 
med vår referanse 19/3308. 
 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ellen Margrethe Carlsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Siv-Lise Bendixen Stærk 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
NORDREISA KOMMUNE, Kari Bråten 
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 

 
Gi beskjed om endringer 
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder 
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.  
 
Generelle vilkår 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes 
som Helsedirektoratets eiendom. 
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
 
Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke 
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger. 
 
Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester 
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge 
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse, 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikke-
diskriminerende og objektiv kriterier. 
 
I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift. 
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må 
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften. 
 
Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2: 

1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse 

2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ: 
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter, og 
b. som er et selvstendig rettssubjekt og 
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første 

ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller 
som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
Regnskap 
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.  
 
Inntekter 
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til 
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for 
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frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som 
er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på 
salg av utstyr, varer eller tjenester.  
 
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette 
er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for 
prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et 
eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller 
kreves tilbakebetalt.  
 
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd 
Tilskuddet er innvilget for dette året.  
 
Ubrukt tilskudd:  

1. Tilbakebetaling av tilskudd 
Ubrukte tilskuddsmidler som ikke søkes overført til neste år må tilbakebetales til 
Helsedirektoratet. Tilskuddsmottaker må i rapporteringen oppgi fakturaadresse og 
fakturareferanse, samt ta kontakt med saksbehandleren av tilskuddet. 
Helsedirektoratet vil utstede en faktura på beløpet som skal tilbakebetales. 
 

2. Avkortning av neste års tilskudd 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt tilskudd 
det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler slik det er nevnt ovenfor eller 
så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny fullstendig 
søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må 
inneholde informasjon om både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.  
 

3. Overføring av tilskuddsmidler til neste år 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan 
det søkes om å få overført tilskuddet til neste år (kun ett år). Dette krever en kortfattet søknad 
pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny 
søknad, før overføring kan behandles. 
 
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker 
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser 
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og 
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig 
forfølgelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.  
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
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Dokumentinnsyn 
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Tilsyn eller kontroller 
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til 
Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2. 
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll.  
 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.  
 
Kunngjøring av tilskudd 
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. 
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- 8 - 
 

AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 19/3308-8 
 
NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Org.nr.: 943350833 
 
Innvilget beløp: 1 100 000 
Beløp til utbetaling: 1 100 000 
 
Kontonummer 
47401164789 
 
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 
Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
prosjekt styrking og utvikling 
 

 
Aksept av vilkår: 

 NORDREISA KOMMUNE aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 01.04.2020 
med tittel Innvilger tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og 
skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 60. 

 NORDREISA KOMMUNE bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto 
eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer. 

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner 
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
 

 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 
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Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 5613
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Nordreisa kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1 429 post 60 til
arbeid med kulturminneplan i Nordreisa

Riksantikvaren viser til søknad fra Nordreisa kommune oversendt fra Troms og
Finnmark fylkes kommune.

Vedtak
Riksantikvaren gir med dette tilskudd over statsbudsjettet kapittel 1429 post 60 på inntil

Kr. 100 000

til arbeidet med kulturminneplan for Nordreisa kommune.

Begrunnelse
Kommunen ønsker å revidere kulturminne planen. Tidligere har kommunen utarbeidet
temaplan om krigsminner. Riksantikvaren har mål om at 90 % av alle kommuner har
oversikt over verneverdige kulturminner og planer for forvaltning av disse innen 2020.

Vilkår
Riksantikvaren stiller følgende vilkår:

1. Arbeidet utføres som beskrevet i søknaden, etter anbefalingene gitt på Riksanti kvarens
nettsider www.ra.no/kik og i samarbeid med frivillige, eiere, regional kultur minne -
forvaltning og andre relevante samarbeidsparter.

2. Tilskuddet gis under forutsetning av politisk vedtak om planarbeidet og at endelig
vedtatt plan sendes Riksantikvaren etter vedtak sammen med utskrift av møtebok.

3. Ved vesentlige endringer av budsjett og framdrift skal det sendes melding om dette til
Riksantikvaren og kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen..

4. Kommunen ber fylkeskommunen om utbetalin g av midlene. Her skal det framgå hvilke
gjennomførte aktiviteter og utgifter som skal dekkes innenfor til skudds beløpet, slik at
dette kan overføres i sin helhet.

5. Kommunen skal rapportere årlig til Riksantikvaren fram til ferdig plan foreligger.
Rappor teringsskjema blir ettersendt. Vi ber å få navn og e - postadresse til en kontakt -
person for arbeidet.
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Vedlagt følger Retningslinjer og vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet kap.1429 post 60. Mot -
taker skal sette seg godt inn i retningslinjene og vilkårene for tilskudd. Det er en for -
utsetning for utbetal ing av tilskuddet at vilkårene både i dette brevet og i vedlegget
oppfylles.

Etter klagefristens utløp anses vedtaket om tilskudd med tilhørende vilkår som
akseptert av tilskuddsmottaker.

Oppføl ging
Fylkeskommunen vil være kommunens nærmeste rådgivere i plan arbeidet, og vi
anbefaler at kommunen har tett kontakt med dem i arbeidet. Der det er relevant vil
Sametinget være en viktig samarbeidspart. Regional forvaltningen holder jevnlig
samlinger og møter med kommun ene og Riksantikvaren prøver å være tilstede på så
mange som mulig av disse samlingene. Dette er nyttige arenaer der kommunene kan
lære av hverandre og vi får også ta del i erfaringer som gjøres undervegs i arbeidet med
planene. Dette er erfaringer vi vil bringe videre blant annet via nett sider og kurs og
veiledning.

Utbetaling av tilskudd
I henhold til økonomiinstruks for staten skal tilskuddsbeløp utbetales for å dekke
aktuelle ut gifter. Tilskuddsmottaker må sende skriftlig utbetaling sanmodning til
fylkeskom munen. Ut betalingsanmodningen må angi hvem som skal være mottaker,
hvilket konto nummer utbeta l ingen skal skje til og må være underskrevet av
prosjektansvarlig/kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima - og miljø departementet innen tre uker (jf. forvalt nings -
loven §§ 28 og 29). En ev. klage skal stiles til klageinstansen, men sendes til
Riksantikvaren innen tre uker etter at dette brevet er mottatt.

Ta gjerne kontakt med oss ved behov.

Vennlig hilsen

Leidulf M ydland (e.f.)

Sissel Carlstrøm
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg: 1

Kopi til: Sametinget - Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK/Kárášjohka/
Troms og Finnmark fylkeskommune - Romssa ja Finnmarkku fylkkagjelda, Postboks
701Fylkeshuset, 9800 VADSØ
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R E TNI N G SLI N JE R OG VI LKÅR F OR TI LSKU D D
F R A STATSB U D SJE TTE T K AP. 1429 post 60

Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at arbeidene/tiltaket/prosjektet
gjennomføres som beskrevet i tilskuddsbr evet og at disse retningslinjer og vilkår følges.

Informasjonsplikt

Tilskuddsmottaker plikter å underrette Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget skriftlig
dersom noen av forutsetningene for prosjektet endrer seg.

Endringer i fremdrift eller andre uforut sette forhold skal varsles så tidlig som mulig, og prosjekt -
planen justeres i samråd med tilskuddsgiver.

Det må søkes om å omdisponere tilskuddsmidler til andre deler av prosjektet eller andre tiltak
enn det er gitt tilskudd til. En søknad om omdisponeri ng må sendes Riksantikvaren/ fylkes -
kommunen/Sametinget før tiltaket iverksettes.

Tilskuddet er tidsbegrenset

Tilskuddet er gitt for inneværende år.

Posten er ikke overførbar. Midler som ikke blir brukt i inneværende år settes av i kommunen/
fylkeskom munen på bundet fond – øremerkede midler. NB! Merk at påløpte renter på bundne
fond skal god skrives fondets formål.

Utbetaling

Utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til vedtak om tilskudd.

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget forbeholder seg re tten til å holde tilbake hele
eller deler av tilskuddsbeløpet inntil sluttregnskap og rapport er mottatt.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er avsluttet, skal det sendes regnskap og sluttrapport innen fristen som er
angitt i vedtaket om tilskudd.

Rapporten skal inneholde relevant dokumentasjon som klart viser hvordan arbeidene/tiltaket/
prosjektet er gjennomført og om målene er nådd. Se tilskuddsbrevet for nærmere informasjon
om krav til rapportering. Rapporten skal inneholde opplysninger om samlet finansiering
spesifisert på:

Riksantikvaren eller fylkeskommunen (kap. 1429 postene 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79).
Andre departement eller direktorat.
Tilskudd fra kommunen, eller andre tilskudd fra fylkeskommunen.
Annen finansiering (spesifisert).
Egeninnsats/egen finansiering.
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Nærmere retningslinjer for dette finnes i Finansdepartementets veileder:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder_etablering_og
_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf

Tilbakebetaling

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevet
tilbakebetalt, helt el ler delvis, dersom mottaker gir uriktige opplysninger.

Dette gjelder også dersom kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden, eller
dersom tiltaket ikke blir gjennomført etter forutsetningene.

Bevilgningsreglementet

Under henvisning til B evilgningsreglementets § 10 gjør vi oppmerksom på at Riksantikvaren
har adgang til å føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene. Riksrevisjonen
har tilsvarende kontrolladgang hjemlet i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 12.
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 17.04.2020 12:58:56
Til: postmottak@agderfk.no; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; post@alver.kommune.no;
Andøy kommune; Aremark kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no;
post@bjornafjorden.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; post@bokn.kommune.no;
post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no;
postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no; post@boe.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no;
postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no;
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no;
post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; post@fjord.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no;
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no; Post
Kafjord; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no;
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no;
postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no;
postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no;
postmottak@gulen.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@hadsel.kommune.no;
postmottak@halden.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
post@heim.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no;
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no;
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hustadvika.kommune.no;
postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no;
postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no;
post@io.kommune.no; post@innlandetfylke.no; postmottak@iveland.kommune.no;
postmottak@jevnaker.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
post@karmoy.kommune.no; post@kinn.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
post@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no;
post@kvinnherad.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no;
postmottak@kvafjord.kommune.no; Sentralbord Kvænangen kommune; postmottak@larvik.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; post@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no;
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postmottak@lesja.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no;
postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no;
postmottak@lillestrom.kommune.no; post@lindesnes.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no;
post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no;
post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; post@laerdal.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no;
postmottak@malvik.kommune.no; post@marker.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; post@mt.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no;
post@modum.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
post@moss.kommune.no; post@mrfylke.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; info@nissedal.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@nord-odal.kommune.no;
postmottak@ski.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; Nordreisa kommune; postmottak@nore-og-
uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; post@naroysund.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@orkland.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no;
postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no;
postmottak@rennebu.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
firmapost@rogfk.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no;
postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no;
post@samfunnsbedriftene.no; postmottak@samnanger.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no;
postmottak@sandefjord.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no;
post@seljord.kommune.no; post@senja.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no;
post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; Post Skjervoy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; post@stad.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no;
postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no;
postmottak@stor-elvdal.kommune.no; Post Storfjord; postmottak@strand.kommune.no;
post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no;
postmottak@suldal.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; postmottak@sunnfjord.kommune.no;
post@surnadal.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no;
post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no;
post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; post@time.kommune.no;
postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tffk.no;
postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
post@trana.kommune.no; postmottak@trondelagfylke.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; post@tysnes.kommune.no;
post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no;
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postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no;
postmottak@nesseby.kommune.no; post@utsira.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no;
post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; post@vestby.kommune.no; post@vtfk.no; post@vlfk.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; post@viken.no;
postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;
postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no;
postmottak@oksnes.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no;
postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no;
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; post@amli.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: fmagpost@fylkesmannen.no; fminpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak;
Fylkesmannen i Nordland Postmottak; fmovpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Rogaland Postmottak;
fmtfpost@fylkesmannen.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; fmvtpost@fylkesmannen.no; fmvlpost@fylkesmannen.no;
post@fmfa.fylkesmannen.no; Kommunenes Sentralforbund

Emne: 20/1709-20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv.
Vedlegg: Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommunelove(1179823).pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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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 
Siri Halvorsen 
22 24 69 13 

Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven 
mv. 

 

For kommunene har utbruddet av Covid-19 ført med seg ulike utfordringer og problemer. I 

kommuneloven og IKS-loven er det blant annet enkelte krav, som det for kommunene og 

interkommunale selskap kan være vanskelig å overholde. I dette brevet orienterer vi om 

viktige, midlertidige lov- og forskriftsendringer som skal bidra til å avhjelpe situasjonen 

 

Regjeringen fremmet derfor en proposisjon 3. april med forslag til en midlertidig lov med 

unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven som skulle avhjelpe enkelte av de 

negative konsekvensene som følge av Covid-19 og bidra til å sikre hensiktsmessige og 

forutsigbare beslutningsprosesser for kommunene og fylkeskommunene.  

 

Saken er nå ferdigbehandlet i Stortinget, og Kongen i statsråd sanksjonerte i dag Stortingets 

vedtak om den midlertidige loven. Loven kan leses her: Midlertidig lov om unntak fra 

kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19). 

Loven trer i kraft i dag, og oppheves 16. september 2020. Nedenfor er det redegjort for noen 

av endringene som er vedtatt.  

 

Departementet opplyser om at det er opprettet en side på regjeringen.no med enkelte 

spørsmål og svar knyttet til kommunal organisering og saksbehandling i forbindelse med 

utbruddet av Covid-19. Spørsmålene og svarene finnes her, og siden vil bli oppdatert og 

utvidet med nye spørsmål og svar.  

 

Unntak fra kommuneloven 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1709-20 

Dato 

17. april 2020 
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For å legge til rette for at alle med relevant kompetanse kan bidra, er det i loven gitt et unntak 

fra kommuneloven slik at medlemmer av kontrollutvalget som blir midlertidig ansatt i 

kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid i forbindelse med Covid-19-utbruddet, 

fremdeles skal være valgbare til kontrollutvalget. Det betyr at disse ikke mister plassen sin i 

kontrollutvalget selv om de inngår et midlertidig ansettelsesforhold med kommunen.   

 

Den midlertidige loven utsetter fristene for å avgi revisjonsberetning og å vedta årsregnskap. 

Utsatt frist for regnskapsrevisor til å avgi revisjonsberetning er senest 15. juni 2020. Utsatt 

frist for kommunestyret til å vedta årsregnskapene og årsberetningene for 2019 er senest 15. 

september 2020. 

 

I loven er det også en midlertidig endring av kravene til skriftlig saksbehandling etter 

kommuneloven § 11-8. Bestemmelsen i den midlertidige loven innebærer at det ikke er krav 

om at alle medlemmene slutter seg til at saken behandles ved skriftlig saksbehandling, men 

at det er tilstrekkelig med tilslutning fra minst 2/3 av medlemmene. Det er fremdeles krav om 

enstemmighet til innholdet i vedtaket, og vilkårene for skriftlig saksbehandling etter § 11-8 

andre ledd må også være oppfylt.  

 

Regjeringen hadde også fremmet forslag om at kommunestyret og fylkestinget kunne 

delegere myndigheten til å inngå interkommunale samarbeid til henholdsvis formannskapet 

og fylkesutvalget. Dette fulgte ikke Stortinget opp, og det er derfor ikke gjort noen unntak fra 

kommuneloven om hvilke bestemmelser som gjelder for delegering som følge av Covid-19. 

Det er de vanlige bestemmelsene i for eksempel kommuneloven § 5-4, § 6-1 fjerde ledd og § 

13-1 sjette ledd som gjelder.   

 

Departementet minner også om midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring 

av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, som 

det ble orientert om i brev samme dag til kommunene og fylkeskommunene. Brevet og 

forskriften kan leses her.  

 

Endringer for IKS-ene 

I den midlertidige loven gis organer i interkommunale selskaper etter IKS-loven adgang til å 

ha fjernmøter på samme måte som organer etter kommuneloven, og kan også bruke 

elektronisk signatur for å signere møteprotokoller. 

 

Departementet har i dag også fastsatt en midlertidig endring i forskrift om budsjett, regnskap 

m.m for IKS § 4. Endringen gir representantskapet i interkommunale selskaper utsatt frist til å 

fastsette regnskapet sitt. Den nye fristen er også her 15. september 2020.  

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Agder 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

Kommunesektorens organisasjon 
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Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 
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Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 
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Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 
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Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1  6440 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 
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Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 
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4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

29



 

 

Side 9 
 

 

Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
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Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 
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Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samfunnsbedriftene    

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa 

kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 
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Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Omasvuono 

kommune 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
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Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang 

kommune 

Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 
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Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Fra: Miljødirektoratet (ikke-svar@miljodir.no)
Sendt: 10.01.2020 14:44:34
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Kopi av levert søknad
Vedlegg: Elektronisk søknad.pdf

Kopi av innsendt søknad via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven - 2020

Søknaden ligger som vedlegg.

Sendt av: Jan Frode Fjære [jan.fjaere@gmail.com]
Dato: 10.01.2020 14:44

Referansenummer (i søknadssenter): 20S34205

Med vennlig hilsen
Miljødirektoratet

NB: Ikke svar på denne e-posten.
Dette er en automatisk generert utsending og svar på denne vil ikke bli lest.
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REFERANSENR.: 20S34205

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VERDISKAPING BASERT PÅ NATURARVEN ‐ 2020

Organisasjonsnummer: 974792982
Foretaksnavn: NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING
Kontonummer: 4740 05 03954 

Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT
E‐postadresse: postmottak@nordreisa.kommune.no

Utfyller
Navn: Jan Frode Fjære
Telefonnummer: 91148549
E‐postadresse: jan.fjaere@gmail.com

Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

SØKNAD

Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla
I hvilket fylke skal tiltaket gjennomføres? Troms og Finnmark

Anslå varighet for tiltaket: 01.05.2020 ‐ 31.10.2020

Beskrivelse av tiltaket:
Prosjektet det søkes midler til er utbedring av parkeringsplassen ved Øvre Kirkestilla. Prosjektet består av
fire delprosjekter, der 1‐3 er viktigst, og utgjør det aller meste av prosjektkostnaden:
1. Grusing av eksisterende vei på totalt 800 meter og noe grøfting, slik at stedet blir mer tilgjengelig for de
som kjører egen bil. 
2. Snuplass for buss, slik at stedet skal bli mer tilgjengelig med busser, for større grupper på tur
3. Ventebu ved elva for gjester som skal padle eller på elvebåttur, særlig med ruskevær. Bua bygges i samme
stil som brukt andre steder i nærområdet. Vi understreker at det allerede er et etablert toalett‐tilbud i
tilknytning til parkeringsplassen der ventebua skal plasseres. Det er viktig i forhold til dette tiltakets totale
nytteverdi og attraktivitet.
4. Areal til utstyrsboder som stilles til disp. for reiselivsbedrifter som bygger disse etter krav fra kommunen
i forhold til størrelse og utforming. 
Prosjektbeskrivelsen følger vedlagt.

Beskriv samarbeidspartnere:
De som er involvert i dette tiltaket er Reisa nasjonalparkstyre, Nordreisa kommune i egenskap av
nasjonalparkkommune og med utgangspunkt i Storslett nasjonalparklandsby, Statskog, reiselivsbedriftene
som tilbyr sportsfiske, padling med kano og tradisjonell elvebåtkjøring på Reisaelva, samt andre engasjerte
næringsaktører med interesse for dette området.

Hvem er målgruppen og hvilken bruk ser man for seg?
Hovedmålgruppen for dette tiltaket er allmennheten som bruker dette området til rekreasjon og
utgangspunkt for turer i det omfattende sti‐systemet som har utgangspunkt her. Nord‐Troms turlag ønsker
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nå også å legge om stien slik at denne parkeringen og stien opp til Ovi Raishiin vil bli mer brukt fra
kommende år som del av Nordkalottleden og E1. Det vil øke interessen for å bruke dette området som
utgangspunkt for vandreturer. Andre viktige målgrupper er de som skal padle eller på tur med elvebåt,
sportsfiskere i en av Norges beste lakseelver, samt de som skal delta på organiserte opplegg i området.

Beskriv hvilken kunnskap/kompetanse som er nødvendig for å realisere tiltaket:
Maskinentreprenør har allerede gitt tilbud på den delen av prosjektet. I tillegg er landskapsarkitektformaet
Verte AS i Alta snart klare med sitt forslag til løsninger. Denne uken har kommunens saksbehandlere
innenfor arealplan og byggesak gitt sine vurderinger i forhold til de planlagte tiltakene. Det er ikke kommet
frem vanskelige problemstillinger i forhold til dette. Reisa nasjonalpark og Nordreisa kommune legger
bærekraftig besøksforvaltning til grunn for den tilretteleggingen som skal gjøres her, og det er selve
utgangspunktet for ønsket om å få gjennomført disse planene. Lokale eller regionale byggefirmaer er
tilgjengelige for å gjennomføre de byggeoppdrag som skal utføres gjennom tiltaket.

Hvem eier grunnen der tiltaket skal gjøres (dersom det er et fysisk tiltak):
Statskog er grunneier, og har vært involvert gjennom planleggingen av disse tiltakene. Langsiktig avtale
med grunneier skal inngås i forkant av at tiltakene gjennomføres.

Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket i etterkant/hvordan skal arbeidet videreføres:
Reisa nasjonalparkstyre er prosjekteier, og vil vedlikeholde tiltakene.

Beskriv hvordan krav om 50% egenfinansiering skal løses:
Nordreisa kommunes tilskuddsøknad gjennom ordningen "naturarven som verdiskaper" skal matches
gjennom tilskudd fra kommunens nærings‐ eller utviklingsfond, og det vil i tillegg bli søkt om tilskudd fra
Statskog, Sparebank 1 Nord‐Norge, samt andre involverte næringsaktører.

Fremdriftsplan:
Planleggingen har allerede startet og en del forarbeid er utført. Byggtegning ventes ferdigstilt i mai og
praktisk gjennomføring av tiltakene planlegges i mai, juni og juli. Ferdigstillelse og rapportering planlegges
iverksatt i oktober. Se spesifisert fremdriftsplan i vedlagte prosjektbeskrivelse. 

Kostnadsoverslag / Budsjett

Utgifter til gjennomføring av tiltaket Beløp

Grusing av eksisterende vei, samt noe grøfting 40 000

Ryddig av skog for snuplass 10 000

Maskinarbeid med grusing av snuplass 50 000

Skisser og tegning fra arkitekt 50 000

Ventebu 200 000

Total sum 350 000

Finansiering
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Finansiering av tiltak Beløp

Samlet kostnad ved tiltak 350 000

    ‐ Dugnadsinnsats 0

    ‐ Andre offentlige tilskudd 150 000

    ‐ Annen finansiering 50 000

    ‐ Egne midler 50 000

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen 100 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Redusert omfang eller kompensert gjennom andre ordninger eller støttespillere

Vedlegg

Tiltak Saraelv.pdf (Prosjektbeskrivelse)

 Jan Frode Fjære for NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING

Levert 10.01.2020
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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: 

  02.04.2020  2018/352 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Solveig Bjørn, 77642051 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Nordreisa kommune - tildeling av reisestøtte 2020 - inkluderende 
barnehage- og skolemiljø 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark tildeler kommuner i Troms og Finnmark som er deltakere i 
Inkluderende barnehage – og skolemiljø, samlingsbasert tilbud reisetilskudd for 2020. 
 
Nordreisa kommune tildeles 60 000 kroner i reisestøtte til deltakelse på samlingene i Oslo og 
Tromsø. 
 
Midlene blir overført til konto 4740 0503954 og merkes med «Inkluderende barnehage – og 
skolemiljø».  
 
Ifølge Statens bevilgningsreglement § 10 kan Fylkesmannen samt Riksrevisjonen når som helst 
foreta kontroll med at de tildelte midlene er brukt etter forutsetningene. Hvis det viser seg at 
tilskuddet er utbetalt på feil premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet 
mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. 
 
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelser til oss.  
 
 
Med hilsen 
 
Vibeke Gjendemsjø (e.f.) 
Seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

  
 
Solveig Bjørn 
seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

Vår dato 
25.03.2020 

Vår referanse 
2020/8340- 3 
538.1 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
Eirik Arne Eliassen Sjøgata 6, Hammerfest 22 96 16 00 6345.05.03594 
Tlf.  78 42 74 18   Org.nr. 
eirik.eliassen@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 
NORDREISA KOMMUNE  
Postboks 174  

 

9156  STORSLETT   
 
 
 

Tilsagn om investeringstilskudd – Velferdsteknologi Nordreisa 
kommune 
 
Vi viser til søknad om investeringstilskudd til Velferdsteknologi Nordreisa kommune. 
  
 
Vedtak 
Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 
- 4 tilsagn om tilskudd på 
 
inntil kr 1 650 000 til prosjektet Velferdsteknologi Nordreisa kommune. 
 
 
Tilskuddet gis til  
 
Velferdsteknologi 
 
Tiltaket gjelder heving teknisk standard. 
 
 
Investeringstilskuddet tildeles fra følgende poster: 
 
 
 
Post 63 – ikke netto tilvekst: 
 
Kr. 1 650 000,- 
 
 
Investeringskostnadene er i søknaden samlet oppgitt til kr 3 000 000,-. Det gis ikke økt tilskudd 
selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. 
 
Vilkår  

 Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest innen 4 måneder fra datoen på dette 
tilsagnsbrevet og med ferdigstillelse senest innen 31.12.2020. Melding om igangsetting skal 
sendes til Husbanken senest innen to uker etter at arbeidet er startet opp. Hvis fristen ikke 
overholdes, plikter søker i forkant å søke skriftlig om fristforlengelse. 

 Endringer i prosjektets framdrift og innhold skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant. 
 Implementering av velferdsteknologi skal skje i henhold til søknad datert 26.03.2020 med 

vedlegg samt krav som følger av retningslinjene. 
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 Boligene/sykehjemsplassene/institusjonsplassene hvor velferdsteknologi implementeres 
skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av 
alder, diagnose eller funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet. 

 Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns helse- og omsorgstjeneste alle syv 
ukedager. 

 Kommunen er ansvarlig for at de fysiske plassene finnes og disponeres i tråd med 
vilkårene i tilsagnet. Tilskuddet kan ikke videretildeles. 
Tilskuddet skal inngå i kommunens investeringsbudsjett.  

 Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til 
de tiltak tilsagnet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i henhold til 
bevilgningsreglementet § 10. 

 Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken, se pkt om 
utbetaling. 

 Husbanken kan kreve relevant dokumentasjon for å sikre at ovennevnte vilkår er oppfylt før 
tilskuddet utbetales. 

 Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig 
støtte. 

 Retten til tilskuddet bortfaller dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette 
tilsagnet. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til 
Husbanken, som tilskuddsmottaker forsto eller burde ha forstått at kunne ha vesentlig 
betydning. 

 Dersom omsorgsboligene/ sykehjemsplassene/ institusjonsplassene/ lokalet for dagaktivitet 
overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn 
forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves 
tilbake fra kommunen.  

 
Aksept av vilkår  
Et eksemplar av dette tilsagnet med underskrevet aksept av vilkårene, skal returneres Husbanken i 
undertegnet stand innen tre uker etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Merk at tilsagnet i sin helhet, det 
vil si alle sidene i tilsagnet, må sendes inn. Underskrevet aksept må sendes via Altinn eller i 
originalversjon per post. Dersom tilsagnet med aksept ikke er returnert innen fristen, bortfaller 
tilsagnet. 

Utbetaling 
Når omsorgsboligene/ sykehjemsplassene/ institusjonsplassene/ lokalet for dagaktivitetstilbud/ 
tiltakene (fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi) er ferdige og tatt i bruk, hentes 
forhåndsutfylt søknad om utbetaling fra Ekstranettet for aktuell(e) post(er). Søknaden skrives ut, 
opplysninger fylles ut og korrigeres eventuelt før den underskrives av ordføreren og sendes via 
posten sammen med aktuelle vedlegg. 
 
Utbetalingssøknaden skal ha følgende vedlegg:  
 

 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 Byggeregnskap eller sluttoppstilling fra entreprenør/ byggeregnskap fra kommunen.  

 
Anmodning om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen 31.03.2021. I motsatt fall 
faller retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel. 
 
Husbanken har egne rammer for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas 
derfor forbehold om at det er midler til utbetaling når søknaden om utbetaling foreligger. Ved 
mangel på midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibel. 
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Klageadgang 
Da det bare er kommunen som kan søke om tilskudd, er tilsagn om tilskudd ikke enkeltvedtak i 
henhold til forvaltningsloven § 2. Det er derfor ikke klageadgang på ordningen. 
 
Kontaktpersoner 
For faglig oppfølging i Husbanken: Lene R. Edvardsen Telefonnummer: 99293314 
For tilskuddsmottaker:  Inghild Sivertsen         Telefonnummer: 41706135 
 
All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer. 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet! 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Merete Berg Lene R. Edvardsen 
Kontordirektør Fagdirektør 
 
 
 
 
 
Aksept av vilkår for investeringstilskudd til Velferdsteknologi Nordreisa 
kommune 
 
Nordreisa kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i tilsagnsbrevet datert 27.03.2020. 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
(Sted) (Dato) 
 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) 
 
 
 
NB! Merk at tilsagnet i sin helhet, det vil si alle sidene i tilsagnet, må returneres til Husbanken 
innen fristen. Underskrevet aksept må sendes via Altinn eller i originalversjon per post til adressen 
under. 
 
Husbanken 
Postboks 1404 
8002  BODØ 
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Kopi til 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
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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 
 

Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til 
fagfornyelsen høsten 2020 
 
Vi viser til gjeldende vedtatte statsbudsjett for 2020. 
 
Budsjettrammen for tilskuddsordningen er på 170 mill. kroner i 2020. 
 
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å dekke merutgifter som kommunene har til innkjøp av nye 
læremidler til fagfornyelsen høsten 2020.  
 
Målgruppen for tilskuddsordningen er elever og lærere i offentlige grunnskoler i Norge. 
 

Tilskudd i 2020 
Utdanningsdirektoratet utbetaler følgende tilskudd til Nordreisa kommune i 2020: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Tilskudd til læremidler i fagfornyelsen 474,00 Jan-Des 279,07 132 279,00 
Totalt: 474,00   132 279,00 

 
 
*Antall elever er hentet fra GSI per 1.10.2019 
 
Beløpet blir utbetalt med det første til konto 47400503954. 
 

Vilkåret for å motta tilskudd 
Vilkåret for å motta tilskudd er at midlene brukes til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen.  
 

Rapportering til Utdanningsdirektoratet 
Kommunen skal rapportere til direktoratet innen 1. desember 2020: 
 

 Kommunen skal bekrefte at midlene er benyttet til læremidler i offentlige grunnskoler.  
 Kommunen skal oppgi om lag hvor stor andel av midlene som er brukt på  

- digitale læremidler  
- analoge læremidler 

 Kommunen skal oppgi om lag hvor stor andel av midlene som er brukt på  
- nynorske læremidler 
- samiske læremidler 

 

 
 
 
 
 
Vår saksbehandler: Vigdis Edvardsen 
 

 
 
 
 
 
Vår dato:  
02.04.2020 
Deres dato: 
24.03.2020 

 
 
 
 
 
Vår referanse: 
2020/2826 
Deres referanse: 

47



 

  Side 2 av 2 

   

Rapportering skjer digitalt på eget skjema, jf. nettsiden for ordningen på udir.no. 
 

Annet 
 
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2020. 
 
Tilskuddsmottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres 
eller faller bort. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom Nordreisa 
kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, eller på annen 
måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve det 
tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd, kan det gjøres avregning i påfølgende tildelinger, eller 
tilskudd kan kreves tilbakebetalt. 
 
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside  
 

www.udir.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                                             Vigdis Edvardsen  
avdelingsdirektør                                                    rådgiver                                     
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 06.04.2020 15:44:40
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Utbetaling av tilskudd - Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla.pdf

Vår ref 2020/283

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Ingrid Moe Dahl | seniorrådgiver 
e-post: ingrid.moe.dahl@miljodir.no 
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Utbetaling av tilskudd - Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla

Takk for søknaden fra 10.01.2020 med referansenummer 20S34205 om tilskudd på kr 100 000. Vi har
behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 100 000. Tiltaket som gis tilskudd er
"Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla".

Begrunnelsen for vedtaket er:
Øvre Kirkestilla er et viktig startpunkt for turer inn til Reisa nasjonalpark, samt de som ferdes på
elva. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa nasjonalparkkommune, Storslett
nasjonalparklandsby og Reisa nasjonalparkstyre. En utbedring av dette startpunktet vil kunne bidra
til at flere aktører får anledning til å starte sine tilbud fra dette punktet og at opplevelsen til de
besøkende som ønsker å starte turen sin herfra blir bedre. Ei ventebu vil også bidra til å kunne heve
kvaliteten på opplevelsen for besøkende. Prosjektet er innenfor formålet med tilskuddsordningen.

Sammendrag av søknad:
"Prosjektet det søkes midler til er utbedring av parkeringsplassen ved Øvre Kirkestilla. Prosjektet
består av fire delprosjekter, der 1-3 er viktigst, og utgjør det aller meste av prosjektkostnaden:
1. Grusing av eksisterende vei på totalt 800 meter og noe grøfting, slik at stedet blir mer
tilgjengelig for de som kjører egen bil.
2. Snuplass for buss, slik at stedet skal bli mer tilgjengelig med busser, for større grupper på tur
3. Ventebu ved elva for gjester som skal padle eller på elvebåttur, særlig med ruskevær. Bua
bygges i samme stil som brukt andre steder i nærområdet. Vi understreker at det allerede er et
etablert toalett-tilbud i tilknytning til parkeringsplassen der ventebua skal plasseres. Det er viktig
i forhold til dette tiltakets totale nytteverdi og attraktivitet.
4. Areal til utstyrsboder som stilles til disp. for reiselivsbedrifter som bygger disse etter krav fra
kommunen i forhold til størrelse og utforming. "

Utbetalingen:

Dato Beskrivelse Beløp

16.04.2020 Tilskudd til tiltaket "Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla" 100 000

Vi utbetaler tilskuddet til konto 4740 05 03954 med betalingsreferanse 2020/283-06042020.

Nordreisa Kommune Drift og Utvikling
Sentrum 17
9151 STORSLETT Trondheim, 06.04.2020

Deres ref.:
20S34205
Jan Frode Fjære

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2020/283
20010932

Saksbehandler:
Dahl, Ingrid Moe
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Vi stiller følgende krav til rapportering:

Leveranse Beskrivelse Frist

Sluttrapport Sluttrapport og regnskap 31.12.2020

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Gi oss umiddelbar beskjed, dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres vesentlig eller
faller bort (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig).

Viktig å vite
Vær oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er
brukt i samsvar med forutsetningene. Vær også oppmerksom på at vi helt eller delvis kan kreve at
du/dere betaler tilbake tilskuddet, dersom midlene ikke er brukt i tråd med forutsetningene, eller
at forutsetningene faller bort.

Husk å oppbevare regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket i tråd med generelle regler
om oppbevaring av bilag i bokføringsloven.

Klage
Du kan klage på vedtaket til Klima- og miljødepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette
brevet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuelle klager sendes til Miljødirektoratet, jf.
forvaltningsloven § 32. Alle parter har som hovedregel rett til å se sakens dokumenter.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Knut Fossum Ingrid Moe Dahl
seksjonsleder saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Akson 

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 
 

Formål og bakgrunn 

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig 
og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale 
og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal 
stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, 
innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 
og de som disse samhandler med. 1  

Om intensjonserklæringen 

Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon 
om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen 
kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i 
vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet. 

Forutsetninger for det videre arbeidet 

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner 
som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig 
arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget. 

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner 
som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen 
tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet. 

                                                           
1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles 
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen. 
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Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling 
og Akson journal.  

Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også 
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres. 

Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder 
Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig 
utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible 
løsninger. 

Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt 
som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og 
omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som 
ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være 
mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) 
for felles kommunal journal.  

Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til 
investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen 
i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det 
til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det 
legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og 
etablering av "Selskapet Akson journal". 

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil 
sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner 
bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal".  Selskapsformen kan bli endret avhengig av 
utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.   

Om organisering av arbeidet i 2020 

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 
helhet. Formålet med arbeidet er å: 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 
konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik 
dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil 
treffe deltagende kommuner over tid.  

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med 
stegvis tilnærming til eierskap. 

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS 
vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi 
tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller 
opsjon.  
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Erklæring fra KOMMUNEN 

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og 
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 
yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med 
innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder. 

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for 
Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta 
videre basert på følgende alternativer:  

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks. 
medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre 
arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal 
journalløsning.  

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta 
i bruk felles kommunal journal. 

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den 
på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.  
 
 
 

(dato) 
 

 

kommune 
 

 

(sign.) 
 

 

(navn) 
 

 

(stilling) 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 
digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning. 

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse. 
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle 
tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering 
av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson 
– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling. 

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for 
kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter 
som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og 
omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 
Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en 
ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens 
videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021. 
Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS 
opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og 
samarbeidet om oppgaver i oppdraget. 

Behov 

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske 
muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den 
bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for 
unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått. 
Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har 
informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 
virksomheter.  

Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 
Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt 
ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til 
informasjonssikkerhet og personvern.  
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Konsept 

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles 
journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning 
innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at 
blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme 
journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov. 
Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 
og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger 
innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles 
kommunale journalløsningen. 

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og 
felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og 
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre 
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og 
barnevern.  

Overordnet gjennomføring av konseptet  

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:  

1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring. 

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere 
tiltak. 

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange 
avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre 
styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av 
samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere 
gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av 
gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 
samhandling.  

Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring 
av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative. 

Figur 
1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson 
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Overordnet organisering og ansvarsdeling  

Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:  

• Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og 
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med 
kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det, 
kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig 
eierskap. 

• Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for 
helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett 
SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av 
nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.  

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for 
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele 
organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson 
samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering 
innad i programmene.  

Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig 
styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder 
samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer,  koordinering mellom 
prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson. 

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning  

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster 
og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning 
omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal 
bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres. 

I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og 
anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4) 
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er 
det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med 
kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av 
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for 
kostnader og forventet nytte.  

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også 
forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for 
stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder. 
Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av 
anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for 
å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at 
leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig. 

Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det 
langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. 
For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må 
etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å 
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens 
det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte 
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte 
konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.  

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling   

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter: 

• Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester 
• Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar  
• Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen  

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale 
prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som 
har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere 
samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse 
løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette 
gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.  

Kostnader  

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale 
innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale 
styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og 
myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp, 
etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale 
innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer 
investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.  

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning. 
Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader 
for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes. 

Videre arbeid i 2020  

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 
samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter 
og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder 
avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med 
intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal 
journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om 
deltakelse.  
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Att. rådmann/kommunedirektør og økonomiansvarlig

Godt resultat for 2019 'ør at  KLP  kan tilføre kundene
2,84 milliarder, til tross for urolig finansmarked i år

KLP oppnådde i2019 den beste avkastningen på  20  år. Den samlede avkastningen på kundemidlene ble på hele
10,9 milliarder kroner. Vi tar nå sikte på at 2,84 milliarder av overskuddet tilføres kundene, mens  8  milliarder
vil gå til styrking av kundenes soliditetskapital (tilleggsavsetninger) iKLP. Det betyr at kundenes premiefond
tilføres mindre enn det KLPs styre opprinnelig vedtok ifebruar i år, men likevel vesentlig mer enn viforespeilet
ifior  høst.

Verdijustert avkastning for  2019 ble 8,5 prosent, og bokført avkastning ble 4,5 prosent. Investeringer i aksjer,
verdistigning på obligasjoner og eiendom bidro mest til det store overskuddet iKLP i fjor.

Tilføring av overskudd for  2019
Kort etter at det gode resultatet var klart i februari år, vedtok styret i KLP at det aller meste av overskuddet
skulle tilføres kundenes premiefond. Med bakgrunn i de siste ukers ekstraordinære usikkerhet, har imidlertid
styret endret resultatdisponeringen, slik at en større del av overskuddet går til styrking av soliditetskapitalen i
KLP gjennom tilleggsavsetninger. KLP har gjennom flere år bygget bufferkapital for å være rustet for urolige
tider. Til tross for de store verdifallene vi nå opplever, har KLP derfor fortsatt god finansiell handlefrihet. Den
endrede resultatdisponeringen vil styrke KLPs evne til å tåle om det økonomiske tilbakeslaget blir langvarig, og
gjennom det skjerme kundene. Dette er også i tråd med Finanstilsynets anmodning til livsforsikringsselskapene
om å revurdere hvordan resultatet fra fjoråret skal disponeres i lys av den ekstraordinære økonomiske
usikkerheten vi nå er i.

Vi tar vi nå sikte på at rundt 2,84 milliarder kroner tilføres premiefond til kunder som hadde offentlig
tjenestepensjonsordning i KLP i fjor. Dette er vesentlig mer enn vi anslo i våre prognoser høsten 2019. Beløpet
kan benyttes til betaling av pensjonspremie i år, eller i fremtidige år.

Vær imidlertid oppmerksom på at årsregnskapet, med forslag til overskuddsdeling skal behandles og godkjennes
av Generalforsamlingen i KLP 5. mai i år. Vi går likevel ut med anslag på tilføring av overskudd til hver kunde
allerede nå, fordi vi vet at mange ønsker informasjon om elementer som kan påvirke budsjettet så tidlig som
mulig.

Hovedkontor Regionskontor

Dronmng Evtemias gate 10 Zander  Kaaes gate 7

Oslo Bergen

01/001/000384/123829
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Nedenfor følger anslag på andel av overskuddet for 2019 som vil bli tilført deres premiefond i løpet av mai  i  år,
gitt Generalforsamlingens tilslutning. "*

Sum tilført overskudd Nordreisa kommune kr 2  613 000  /

NB Midlerpå premiefondet kan bare benyttes tildekning avfremtidig pensjonspremie.

Avkastning på egenkapltaltllskudd
KLP har besluttet å tilføre kundene avkastning på egenkapitaltilskudd i KLP. Avkastningen tilføres direkte til
innskutt egenkapital. Det betyr at avkastningen også vil følge med ved eventuell fraflytting, etter samme regler
som for egenkapitaltilskudd. Beslutningen er avhengig av godkjenning fra Finanstilsynet.

Nedenfor følger anslag på avkastning for 2019 på deres andel av samlet egenkapitaltilskudd i KLP.

Andel egenkapitaltilskudd Herav utgjør avkastningen

,Sum Nordreisa kommune kr 19 170 588 kr 870 973 7

/” t,?/  %

Endelige beløp for tilført overskudd og avkastning på deres andel av det samlede egenkapitaltilskuddet i KLP,
vil fremkomme i kontoutskriften for 2019. Denne vil foreligge i løpet av mai  2020.  De endelige beløpene i
kontoutskriften vil avvike noe fra anslagene vi nå gir.

Ta gjerne kontakt med våre kunde— og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

,:J

/  ,  .

Sverre Thornes

Konsernsjef
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Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)
Sendt: 24.04.2020 16:46:18
Til: 
Kopi: Cathrine.m.lofthus@helse-sorost.no; Espen.aasen@hod.dep.no; Nina Bachke

Emne: Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 
Vedlegg: 20-13870-1 Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra
Helsedirektoratet.pdf;vedlegg brev 240420.pdf
til:
Alle landets kommuner
 
 
Vedlagt oversendes brev fra Helsedirektoratet med oppdrag om å øke prøvetakingskapasiteten for Covid‐19 til et
nivå på 5% av kommunens befolkning ukentlig.
 
 
Mvh
 

Pb 220, Skøyen, 0213 Oslo, 
Vitaminveien 4, 0483 Oslo
Tlf.: 810 20 050, postmottak@helsedir.no 
www.helsedirektoratet.no
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling Plan og styring 
Nina Bachke, tlf.: +4791161774 

Postboks   ,    • Besøksadresse:    • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR       
 
 
 

 

Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra 
Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet ber kommunene etablere økt prøvetakingskapasitet for diagnostikk for SARS-
Cov-2 tilsvarende et nivå på testing av 5% av kommunens innbyggere ukentlig. 
  
Oppdraget gis med hjemmel i smittevernloven § 7-10 annet ledd, jf. § 7-1, som gir 
Helsedirektoratet hjemmel til å bestemme at kommuner skal organisere eller utføre nærmere 
bestemte tjenester eller tiltak når det er nødvendig for å sikre et effektivt og forsvarlig 
smittevern. 
 
Det er et samlet mål for nasjonen å nå en testkapasitet i størrelsesorden 300.000 pr uke. Det er 
tidligere gitt et oppdrag til de regionale helseforetakene om å oppskalere kapasiteten for PCR-
baserte analyser ved universitetssykehusene, slik at denne økte kapasiteten sammen med 
eksisterende laboratoriekapasitet i helseforetakene og kapasitet i private laboratorier totalt vil 
nå et slikt nivå innen utgangen av mai.  
 
Den økte prøvetakingskapasiteten i kommunene kan etableres gjennom en gradvis opptrapping 
i ukene som kommer, i tråd med at laboratoriekapasiteten økes gradvis i denne perioden. 
Kapasitet for prøvetaking av 5% av egen befolkning ukentlig skal være etablert innen utgangen 
av mai. Det forventes at behovet for utvidet testkapasitet vil vare så lenge det pågår et aktivt 
utbrudd av Covid-19.  
 
En revidert teststrategi med nye testkriterier som legger opp til å teste langt flere enn i dagens 
situasjon vil etter planen bli publisert av Folkehelseinstituttet i løpet av kommende uke. 
 
Det er ikke gitt at kriteriene i teststrategien vil tilsi behov for maksimal bruk av 
prøvetakingskapasiteten i alle kommuner gjennom hele perioden. Smitte- og 
utbruddssituasjonen vil kunne variere over tid og mellom geografiske områder, slik at økt 
kapasitet også vil inneha et beredskapselement. Smittespredning kan tilsi en høyere belastning 
i perioder, noe som vil kreve en grad av fleksibilitet for å kunne øke kapasiteten noe innenfor 
egen organisering og/eller gjennom samarbeid med andre kommuner og aktører. 
 
 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/13870-1 
Saksbehandler: Nina Bachke 

Dato: 24.04.2020 
  
    
 

70



- 2 - 
 

Organisering av prøvetakingen 
 
Når det gjelder forsendelse/transport og fordeling av nødvendig prøvetakingsutstyr vises til 
vedlagte rutine. 

 
Helsedirektoratet ser at det kan være krevende i enkelte kommuner å sørge for tilstrekkelig 
personell for å utføre prøvetaking. Vi ber om at alle muligheter benyttes når det gjelder 
midlertidige omrokkeringer. Kommuner som trenger å rekruttere personell, kan  benytte  
Helsedirektoratets register for reservepersonell , se 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/okt-
behov-for-helsepersonell-under-koronavirusutbruddet 
 
Det kan også vurderes  bruk av frivillige (slik som Røde kors) eller innleie fra eksempelvis 
studenter, permitterte eller vaktselskaper.  Det er viktig at tilstrekkelig opplæring gis slik at 
kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet kan ivaretas. 
 
Helsedirektoratet er tilsvarende kjent med at situasjonen knyttet til smittevernutstyr oppleves 
utfordrende i enkelte kommuner, særlig der det er pågående utbrudd med flere syke pasienter 
i primærhelsetjenesten. Det foregår et arbeid for å se om rutiner for fordeling av utstyr bør 
endres for i større grad å vektlegge smittesituasjon. 
 
I uke 18 vil Helsedirektoratet sende ut nærmere informasjon og veiledning knyttet til deler av 
tiltakskjeden knyttet til prøvetaking: 

• Revidert teststrategi 

• Råd til kommunene ved organisering og oppskalering av prøvetakingskapasitet 

utarbeidet av en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet bestående av representanter fra 

kommunene, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

• Oppfølgingsarbeid knyttet til smittesporing 

Når det gjelder forutsetningene for elektronisk tilbakemelding på prøvesvar vil det komme 
tilbakemelding med beskrivelse så snart dette er klart. Planen er at dette skal være klart innen 
utgangen av april måned.   
 
Bakgrunn og begrunnelse for oppdraget 
 
Mikrobiologisk diagnostikk av Covid-19 sykdom utføres med påvisning av SARS CoV-2 med PCR-
metode etter ekstraksjon av RNA fra prøve tatt i nasopharynx eller svelget. Det er utført flere 
tester for SARS COV-2 per 100.000 innbyggere i Norge enn i de fleste andre land. Det har 
imidlertid i perioder oppstått betydelige kapasitetsproblemer på norske laboratorier grunnet 
mangel på reagenser og andre artikler til det utstyret som benyttes til laboratoriearbeidet.  
 
I den innledende fasen av epidemien var det stort forbruk av testing for påvisning av sykdom 
etter utenlandsopphold og oppsporing av smitte hos nærkontakter. Etter at innenlandssmitte 
tok over som viktigste smittekilde og antallet innleggelser økte, har man grunnet begrenset 
testkapasitet måttet prioritere testing av sykehusinnlagte og andre hvor behandlingsaspektet er 
viktigst. Dette er uheldig for monitorering av epidemien, og gir ikke et godt nok tilbud til de som 
blir syke og behandles i primærhelsetjenesten.  
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Når effekten av de samfunnsmessige smitteverntiltakene skal vurderes er det avgjørende å ha 
tilstrekkelig samlet testkapasitet til å teste for SARS CoV-2.  
 
Det er videre ønskelig å ha sikker kunnskap om sykdom hos flest mulig av de smittede for å 
kunne ta i bruk metoder for risikostratifisering og evt. intervensjon i første stadium av 
sykdommen, hvor de fleste pasienter ikke trenger sykehusbehandling. Dersom man ved slike 
tiltak kan redusere andelen som får alvorlig sykdom, vil det være et av de viktigste virkemidlene 
for å håndtere det store antallet behandlingstrengende pasienter denne epidemien kan 
generere.  
 
Samlet sett er det nå et stort behov for å etablere en vesentlig større kapasitet for testing for  
COVID-19 sykdom. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Lie e.f. 
fagdirektør 

Nina Bachke 
seniorrådgiver 

 
Her kommer godkjenningsteksten når dokumentet er godkjent, og blir ekspedert 
 
    
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet, Espen Aasen;Helse Sør-Øst RHF, Cathrine Lofthus 
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          24. april 2020 
 
 
Rutine for innkjøp og fordeling av prøvetakingsutstyr 
 
Når analysene gjennomføres av offentlige laboratorier, har de regionale helseforetakene 
ansvar for anskaffelse av prøvetakingsutstyr, og vil formidle dette ut til kommunene via det 
lokale sykehuslaboratoriet. Det foretas nasjonale anskaffelser, i regi av Helse Sør-Øst RHF, og 
prøvetakingsutstyret fordeles mellom regionene ut fra befolkning. Hver region har så ansvar 
for at sykehuslaboratoriene i egen region har prøvetakingsutstyr.   
 
Rekvirentene skal også i perioden med økt prøvetakning følge etablerte retningslinjer og 
ordninger ved bestilling av prøvetakingsutstyr. Rekvirentene skal dermed forholde seg til det 
helseforetak de ordinært foretar bestilling fra.   
 
Prøvene skal returneres til sykehuslaboratoriene i tråd med vanlig praksis.  
 
De rekvirenter som har avtale med private leverandører, må henvende seg til disse for å få 
prøvetakingsutstyr, og analyse av prøvene 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/291-6 

Arkiv:                A10  

Saksbehandler:  Berit Kalseth 

 Dato:                 21.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 

 

Tilbud om sommerbarnehage i kommunale barnehager i Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Det gis tilbud om sommeråpen barnehage i 2020 i tråd med gjeldende vedtekter. For sommeren 
2020 gis tilbudet i uke 28.  
 

 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til foresatte og barn som 
trenger det. Tilbudet gis i en avdeling ved Leirbukt barnehage, under ledelse av styrer Kirsti 
Karlsen.  
Personalet settes så langt som mulig sammen fra de barnehager som har barn som skal benytte 
sommerbarnehagen. Det gjøres samtidig vurderinger, slik at belastninger på en bestemt 
barnehage ikke skal bli for stor. 
 
Fra 2018 har det hovedsakelig vært barn fra Høgegga, Storslett og Leirbukt barnehage som hatt 
behov for sommerbarnehage. 
 
Total kostnad for tilbud om sommerbarnehage i 4 uker: kr 150 000,-.  
Kostnad for drift av en uke med åpen sommerbarnehage er: kr. 37 500,-  
 
Barn som har benyttet sommerbarnehage: 

ÅR UKE 28 
Antall barn 

UKE 29 
Antall barn 

UKE 30 
Antall barn 

UKE 31 
Antall barn 

2018 9 4 0 7 
2019 6 4 4 0 

2020** 3 1 2 1 
** Innmeldt behov for 2020 
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Vurdering 
Lov om barnehage stiller krav til barnehage som pedagogisk virksomhet. Dette stiller blant 
annet krav til gruppestørrelse av barn. Av den grunn bør det settes minsteantall barn med behov 
for sommerbarnehage, for å tilby barnehage i sommerukene 28, 29, 30 og 31.  
 
Anbefalt gruppestørrelse på minimum 5 barn er vurdert til å kunne gi barn og foresatte et godt 
pedagogisk sommerbarnehagetilbud. Anbefalt gruppestørrelse er veiledende. 
 
Etterspørsel hos foresatte for sommerbarnehage har gått ned fra 2018. (Se tabell) 
  
På bakgrunn av lav etterspørsel og utfordringer med å kunne gi et godt pedagogisk tilbud til 
barn og foresatte, vurderes det at for 2020 kun gis tilbud om sommerbarnehage i uke 28.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/317-19 

Arkiv:                F17  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i Sørkjosen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Kontrakt ved leie av bolig - Solbakken botiltak 
2 Terminering av leieavtale Solbakken botiltak 

 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Nordreisa kommune ønsker å avvikle leieavtalen med Stiftelsen Nybo, og vi ber 
boligstiftelsen om å forberede salg av eiendommen på det åpne marked, etter at man har 
innhentet uavhengig takst på eiendommen. 

2. Når mulig salgssum er avklart vil Nordreisa kommune avklare om man er villig til å dekke 
eventuelt tap for Stiftelsen Nybo. 

3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne eventuelt tap ved salg, jfr. 
punkt 2. ovenfor. 

 
 

Innledning 

Nordreisa kommune etablerte et botiltak i Sørkjosen høsten 2018, og det ble i denne forbindelse 
inngått en leieavtale med Stiftelsen Nybo 01.09.2019. 
 
Leieavtalen skulle gjelde i 10 år, og kunne ikke sies opp av partene i leieperioden. Kommunen 
betaler en leie som utgjør kr 41 910,- pr. måned, og denne og leieavtalens betingelser for øvrig 
skal avspeile boligstiftelsens kostnader ved kjøp og oppgradering av boligen. 
 

Stiftelsen Nybo 

Stiftelsen Nybo ble etablert i 1988, og vedtektenes paragraf 1 slår fast at “....formål: å skaffe 
boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål: …". Videre at “Boliger kan bare 
leies ut til vanskeligstilte (eldre/omsorg, rus-psykiatri, flyktninger, eneforsørgere, studenter)…" 
 
Nybo kan i tillegg leie ut en mindre del av boligmassen til andre interesserte i boligmarkedet. 
 

76

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=62958&DB_DOKID=107917


I 2006 overtok Nybo 97 boliger/leiligheter fra Nordreisa kommune. Fra 2009 er det solgt 9 
leiligheter og bygd/kjøpt 17 boligenheter + bokollektiv. 
 

Kommunestyrets vedtak 01.04.2020 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 01.04.20 og vedtok følgende: 
1. Kommunestyret tar vedtaket i Helse- og omsorgsutvalget, sak 6/20 i møte 17.02.20, til 

etterretning. 
2. Kommunestyret ber om at drøftelsene med Boligstiftelsen Nybo videreføres med sikte på 

rask avvikling av leieavtalen på Solbakken botiltak, adresse Flyplassvegen i Sørkjosen. 
3. Kommunestyret ber om at spørsmålet om terminering av leieavtalen legges fram for neste 

kommunestyremøte. 
 

Avvikling av botiltaket 

Nordreisa kommune har nå avviklet botiltaket Solbakken i Sørkjosen. De ansatte er enten 
omplassert eller har sluttet, og vi har pr. d.d. ingen personalkostnader på tiltaket. Imidlertid har 
vi løpende utgifter på leieavtalen, strøm og lignende 
 

Avvikling av leieavtalen 

Kommunedirektøren har vært i dialog med boligstiftelsen i forhold til avvikling av leieavtalen, 
jfr. Epost datert 14.04.20. 
 
Boligstiftelsen har i epost datert 21.04.20 svart at styret i Stiftelsen Nybo har vedtatt at ved 
terminering av leieavtalen må følgende dekkes: 
 

Kjøp   kr 3.150.000 
Megling  kr 82.019 
Takst   kr 8.625 
Renovering  kr 878.230 
= Totalt  kr 4.045.074 

 
Slik inndekning kan skje ved salg og bidrag fra Nordreisa kommune. 
 
Stiftelsen uttaler videre at dem kan være interessert i andre løsninger enn kontant beløp som 
betaling. 
 

Vurdering 

Nordreisa kommune har nå selv ikke behov for denne boligen, som er spesialtilpasset bruker 
under tilsyn. Det vil være vanskelig å leie ut boligen til andre for den leiesum som kommunen 
har forpliktet seg til å betale til Nybo. 
 
Boligen kan omgjøres til flere boenheter, men dette vil koste store beløp. 
 
Også et salg av boligen vil kunne bety et tap for eieren, og derved for Nordreisa kommune som 
leietaker. Det er en stor usikkerhet knyttet til markedsverdien av denne boligeiendommen, og 
derved potensialet for tap for kommunen. 
 
Alternativene for kommunen i denne sak synes å være følgende: 

I - Videreføre leieavtalen og bruke boligen til egne formål 
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II - Videreføre leieavtalen og leie den ut på det åpne marked 
III – Stiftelsen Nybo selger boligen og Nordreisa kommune dekker eventuelt tap 

Anbefalinger 

Kommunedirektøren vil anbefale at Stiftelsen Nybo forsøker å selge eiendommen på det åpne 
marked, etter at man har innhentet uavhengig takst på boligen. Når det er avklart hva markedet 
er villig til å betale for boligen så må Nordreisa kommune endelig avklare om man er villig til å 
betale et mulig tap på dette prosjektet. 
 
Videre anbefales at formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelt salg i forhold til aktuell 
tapssum for Nordreisa kommune. 
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: o?‘ .

l  . PARTENE  l  AVTALEN Qxøé

Utleier
N C  [gult [88:2 MIP/()

avn 'f/OM !  ,.] z, / Otsw.l1"i".""9'2!'8"1'95"0'U'3""

Adresse: "' A. V  (må?

Wm ?  ;»? é 3 få” .............................................. Fødselsdato/org nr:

Epost/(Irma .........  {9 ,ST/iDQ) ”% 0 bo bl ”j (JJ/e L  (  ’7 v

UtleleellmeEtiD

Navn:

Adresse:

Telefon: Fødselsdato:

E-post:

//Å 7? " % ?J/WÅ/A  ' "  “  '/////////////////A

LeletaCer

Navn: Moral/”65561. kOMMUHZ

Adresse:

Telefon: ?..—?  5  8%  (700 Fødselsdato: q  qg 3‘50 833

E—post:..... tfoslmotl {k €  rusräwclöa »ROMMJWF no

LeletaCer  2/ EullmeCtlEl

Navn:

Adresse:  .

Telefon: Fødselsdato:

E—post:  ...

///////// ////////////////////////.7////////////////////////////////////////////”///////////x////7///////1W/7////////////////////////////////////////////////////////////////

2. EIENDOMMEN

Adresse.  /:/('/ lib/“’55 Véée” O/6/?- B.,. UQ }S/ : .. .  ......

Kommune.  IUOV‘OI/ r  “SW

////////////////////////A//£  . ’I/J Ø ?:  V/l/////A %  //////A'/7/////////////////////////////////////////////////////////////////////////7////////

Sde 2
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3.  LEIEAVTALEN  gj ELDER ’6

Kryss  av for ett alternativ qg

A  52 Husellerlellighet

B  r— Lofts- eller sokkelbollg l enebolig eller bolig i tomannsbolig der utleier bor l samme hus

C l? Ett beboelsesrom der leieren eller avtalen har adgang til en annens bolig.

Leietaker har færre rettigheter enn vanlig. bl.a innskrenket oppsigelsesvern.

Se husleielovens ‘55 9-5 tredje ledd, 9-6 annet ledd, første pktm., 9-7 Cerde ledd. 9-8 tredje ledd.

D '
,1 Bolig som utleieren selv har brukt som egen bolig. og som blir leid ut som folge av midlertidig fravær på inntil fem år.

Leietaker har færre rettigheter enn vanlig. Se husleieloven  §  11-4.

E  Im Annet (spesi :ser)'

2 ' ' 5Antall rom: ............ O  ....... Kjøkken [2] Bad LX Antall boder  0......................... Antall parkeringsplasser

Husrommet leles ut: Umøblert [% Møblert EH lnventarllste vedlagt i— [

Spesielle forhold:

 

i '.

.?, ..? ? ?. -J

, ,' ’/ ' ' '  '9:  ' j' '  J/ ' .  "  W/fW/f/ \ ///////////////

ø -// 0  å» /m 73 RH
4.AVTALThUsLElE *

3  8/ ”' 57/24Avtalt husleie er kroner ................................................... pr. måned. M

Leien betales forskuddsvis den ................... ./. ..................... h ver måned

c/äwo 21W ??Leien betales til kontonummer: ............. .............. i ..............................................................................................

strum  oUoppvarmlnG Vann- oDavlEavCiner

El Strøm og oppvarmlng er lnkludert l husleien EJ Vann— og avlepsavgliter er lnkludert l husleien

[E Strøm og oppvarming betalesi tillegg til husleien. ?? Vann- og avlepsavgitter beregnes etter målt forbruk. og

dttl [' bl"! 'lhsl'.
Det beregnes et forskudd på kr ..................... pr måned, 8 av a  es a disse eta es: trl egg tr "  men

som forteller sammen med husleien. Det beregnes et forskudd på kr ............................ pr måned,

f  ll d  l  ‘ .
Forskuddene avregnes minst én gangl året. og utleier '  ,  som orla er sammen me hus eien

dokumenterer de faktiske utgiftene til strøm og Forskuddene avregnes minst én gang I året. og utleier j

oppvarming. dokumenterer de faktiske utgiftene til vann og avløp. &

R  Strøm og oppvarming er ikke inkludert i husleien. '  . l

& Leier har egen måler og må tegne eget abonnement. !  ! l

[  og da fra ....................................... :  I.

Foruten strøm/oppvarming og/eller vann/avløp er det ikke tillatt  å  kreve betaling utover avtalt husleie.

Sde  3
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5 LEE ORh OLDETS fORM Og VARigh ET &

Kryss av for A eller  B  og fyll ut  innenfor  aktuelle ramme. 2

i

i

i

i

(.

Sde  4

?A [— Tidiubelemtavtale

BE

lt rnatiVelg ett a

Leielorholdet starter den  ...................................................................................  kl  .................................................

og løper til det blir  sagt  opp av en av partene

Oppslgelsesfristen skal være måneder. Fristen regnes fra den første dagen l påfølgende måned  .   

 

TrdCbe'Ztemt avtale

Leielorholdetstarter en:

og Opphører uten  o  sigelse den ............  kl  .................................................

En iidsbestemt leieavtale kan etter husleieloven ikke være kortere enn  3  år. Hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkeiboligi

enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor l samme hus (jf. punkt  3  B) kan minstetlden være 1 år.

Lovens regler om minstelld gjelder ikke for kontrakter som gjelder utleie av bolig som utleier selv har brukt som egen

...boligegeonrtmfielö ut vedlätTdig—fr nnlll 5 anjf punkt  3  D.

LMS” kan ikke sesopp av noen av partene l den avtalteleiepen'oden.

E i den avtalte leieperioden har partene avtalt en gjensidig oppsigelsesrelt.

Oppsigelsesfrlsten skal være  ........................  måneder. Fristen regnesfra den første dagen i pålolgende måned.

Det kan avtales kortere leietid enn lovens minimum pia-henholdsvis  3  eller 1  år dersom:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden. eller

b) utleler har en annen saklig grunn for tidsavgrensingen.

NB! Begrunnelsen må oppgis skriftlig. ellers kan ikke utleier påberope seg annen lidsavgrensning enn den loven tillater.

Det avtales kortere leietid enn lovens minimum på  3 eller 1  er.

Begrunnelsen for dette:

D Ved leieperiodens opphør skal husrommet brukes som bolig av utleier selv eller andre som tilhører

utleiers husstand. spesiiiser:

Velg ett alternativ

.;..;l ., ..,”  .  ,, 111111 ,
..... .  , . , ' ‘ ////
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. OY ‘. éflix

r} DEPOslTUNl gARANTl RAN lilAkl/lÅLT  VæRE  Pa  6  MND? s  LEIE  QX

Leter skal som  sikkerhet  for  skyldig leie. skader på rommet eller inventaret. manglende  rengjøring ved ut 'ytting og andre krav  i

forbindelse  med  avtalen

l  F: betale depositum på kr: .........................................................l
I

l ., .
l Beløpet settes gewesltumskfonto  l  .........................................................  å  kontonummer ....................................................................................
l ,

i
l Utlei &amkosminger til opprettelse av slik  konto.

”/7
[Z stille  garanti  på  kr:. ...  ...m—60 '— Ska-61M 0,5 h  U  S will I C/

l

Garantierklæring utstedt  av.  N  €)o Ve,—l 5 %  kom” V  4 C.. vedle avtalen.

 

Ill)

s

7.  ORDENsREg LER

Leieren må behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet  og ellersi  samsvar  med  avtalen.  Leieren må følge vanlige ordensregler og

rimelige påbud fra utleier.

Erdyrehold tlllatt? [1:] NEI [:]] JA Hvilke?"

Er røyking lnnendørstillatt? [] NEI EH JA

Andre forhold, spesi 'Jser:l .....
l
l

8. UTk  AsTELsE  Og sæ Rn TVANgnUNNLAg

Leiaren godtar at utkasting (tvangssfravikelse) kan  kreves hvis Ielen ikke blir betalt lnnen 14 dager etter skriftlig varsel I henhold til

tvangsfullbyrdelsesloven  54-18  er sendt. Varselet  kan  sendes tidligst på forfallsdagen.]f. samme lovs §  13-2.  3. ledd  (a).  Det skal [  var-

selet framgå at utkastlng vil bli krevd dersom kravet Ikke blir oppfylt, og at utkasting kan  unngås dersom Ielen blir betalt med renter og

kostnader før utkastelsen blir gjennomført. Leieren godtar at utkastelse  kan  kreves når leietiden er løpt  ut.jf  5  13-2.  3. ledd (b)l tvangs-

lullbyrdelsesloven.

9 PARTENE h AR sæ Rsk ILT AVTALT f  ø Lg ENDE

amt/%,” WMM” m5 @775" l. ”l
«(()t HJNWSWCZL bru/law

7//  '

Sde  5
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l
l..:

'

10  DIVERSE /

Leieavtalen er utferdiget med ............................... vedlegg og er underskrevet l

Andre forhold

11.  UNDERsk  l  TER

Sed og dato:

°

Utleier x fi'ffiiylggn mg Leietaker

_0rg.m~. 948 195 0034

Sgnalur  utleler

lorbrukerradel no

Forbrukerrådet The Consumer Council of Norway

Postadresse Postboks 463 Sentrum.  N0-0105  Oslo

E-post: postgorbrukarradetno

Publikumslelalon. 03737 Senlralbord 23 40 05 00

Forbrukerrådets nvrlgs kontraktsformularar kan lastes ned fra httllorbrukarrådet no

© Forbrukerrådet

Slgnat

ea
............................... eksemplarer

%»v '  '

be¢ié¥q5a151ttf0”{

A_-- ...- .._

ur leieta er

FORBRUKERRÅDET
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.04.2020 16:40:48
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: Vs: Terminering av leieavtale Solbakken botiltak
Vedlegg: 
 

Fra: Tore Elvestad <tore@nybo‐boligutleie.no>
Sendt: tirsdag 21. april 2020 10:02
Til: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: SV: Terminering av leieavtale Solbakken botiltak
 
Hei
Styret i Nybo har vedtatt at Ved terminering av leieavtale må Nybo ha dekt:
                ‐Kjøp                     3150000,‐ kr
                ‐Megling                  82019,‐ kr

‐Takst                        8625,‐ kr
‐Renovering         878230,‐ kr     

                Totalt                    4045074,‐  kr Som må dekkes av salg og Nordreisa kommune.
 
Stiftelsen Nybo kan være interessert i andre løsninger enn kontant beløp som betaling.
 
Tore Elvestad
Stiftelsen Nybo
Flomstadvegen 1
9151 Storslett
Mob 47756494
 
 

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: 14. april 2020 15:44
Til: Firmapost Nybo <firmapost@nybo‐boligutleie.no>; Tore Elvestad <tore@nybo‐boligutleie.no>
Kopi: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>
Emne: Terminering av leieavtale Solbakken botiltak
 
Til Boligstiftelsen Nybo
******************
 
Viser til tidligere møter med Boligstiftelsen Nybo.
 
Nordreisa kommune ønsker å terminere den aktuelle leieavtalen.  I den forbindelse har boligstiftelsen
foreslått at man kan legge den aktuelle eiendommen ut for salg på det åpne marked.  Aktuelle salgssum
minus boligstiftelsens kostnader ved kjøp og oppgradering av boligen vil kunne gi en gevinst eller et tap. 
Ved eventuelt tap forutsetter boligstiftelsen at Nordreisa kommune dekker dette.  Nordreisa kommune må ha
anledning til å annullere salgsprosessen hvis aktuell budsum ikke er akseptabel.
 
Vi ber om at Boligstiftelsen Nybo gir oss et formelt tilbud slik at vi kan legge dette fram for politisk
behandling i kommunestyret.  Vi vil deretter gi dere tilbakemelding på om dere kan gå videre med den
skisserte løsning.
 
 
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
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Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
 
Kopi: ordfører, her
          postmottak, her
 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
 
 

 
www.nordreisa.kommune.no
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/479-3 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 27.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 

 

Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i Nordreisa i forbindelse med 
Coronasituasjonen 

Vedlegg 
1 Svar på undersøkelsen - uten kommentarer 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i 
arbeidslivet som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er 
kartlagt i kommunen: 
 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid 
kommer det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært 
sesongbaserte, noe som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene 
for de ordningene vi har sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom 
sommermånedene. Fra å være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i 
den perioden som skulle sikre brorparten av årets inntekter.  
 
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp 
har gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 
2019. Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en 
svært sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer 
for å møte en slik krisesituasjon som vi nå opplever. 
 
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer 
tjenesteleverandører positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra 
detaljhandelen forteller om bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke 
minst er dette varer ment for konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet 
til lager, og store regninger skal nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen 
tvil om at kundene er blitt svært forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. 
Mange frykter å bli permittert eller miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. 
Likviditetsmessige effekter er mange bedrifters hovedutfordring, og innretningen på 
låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for disse. 
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Nordreisa kommune ber sentrale myndigheter vurdere de ovennevnte gruppene bedrifters behov 
spesielt, når nye ordninger rettet mot næringslivet skal utformes. 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune gjennomførte i slutten av mars 2020 en undersøkelse blant bedriftene om 
hvordan de opplever virkningene av koronakrisen for egen virksomhet. Resultatet av 
undersøkelsen følger vedlagt.  
 
Fredag 24. april gjennomførte kommunen et Teams-møte med reiselivsnæringen, der aktører 
innenfor overnatting, servering og aktivitetstilbydere var representert.  
Mandag 27. april gjennomførte kommunen et Teams-møte med næringslivet utenom 
reiselivsnæringen, med hovedvekt på detaljhandelsbedriftene.  
 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid 
kommer det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært 
sesongbaserte, noe som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene 
for de ordningene vi har sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom 
sommermånedene. Fra å være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i 
den perioden som skulle sikre brorparten av årets inntekter.  
 
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp 
har gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 
2019. Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en 
svært sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer 
for å møte en slik krisesituasjon som vi nå opplever. 
 
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer 
tjenesteleverandører positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra 
detaljhandelen forteller om bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke 
minst er dette varer ment for konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet 
til lager, og store regninger skal nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen 
tvil om at kundene er blitt svært forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. 
Mange frykter å bli permittert eller miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. 
Likviditetsmessige effekter er mange bedrifters hovedutfordring, og innretningen på 
låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for disse. 

Vurdering 
Ovennevnte vil adressere de viktigste problemene for næringslivet i Nordreisa, som ikke i 
tilstrekkelig grad er ivaretatt innenfor de ordningene for å lette Koronakrisen for bedriftene som 
hittil har kommet.  
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Korona – hvordan går det med næringslivet i Nordreisa? 
 
Resultater av undersøkelsen 
 
Undersøkelsen ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Linken til undersøkelsen ble sendt ut på epost 
og publisert på kommunens Facebook-side. Følgende bedrifter mottok linken på epost: 
Medlemmene av Nordreisa næringsforening:    64 
Reiselivsbedrifter:      54 
Bygg og anlegg m.fl.:      23 
Diverse som ikke inngår i ovennevnte:    36 
Totalt antall utsendte lenker:   177 
 
Det kom inn 44 svar, dvs. en svarprosent på 25. Resultatet viser følgende svar på spørsmålene: 
 
Har dere utfordringer nå som følge av Coronasituasjonen? 
Nei, ingen   0   0 
Ja, store 25 57% 
Ja, noen 13 30% 
Ja, små    5 11% 
Vet ikke   1   2% 
Totalt  44        100% 
 
Hva har dere utfordringer med? 
(flere svar mulig) 
Sviktende omsetning   31 71% 
Syke medarbeidere     2   5% 
Medarbeidere i karantene    9 21% 
Medarbeidere på hjemmekontor 10 23% 
Likviditeten    16 36% 
Annet       5 11% 
 
Hva har dere gjort for å avhjelpe situasjonen? 
(flere svar mulig) 
Permittert ansatte      26 59% 
Sagt opp ansatte        0   0 
Kontaktet banken for å få betalingsutsettelse på lån  11 25% 
Kontaktet kommunen for å få betalingsutsettelse på lån   0   0 
Kontaktet kommunen for å få redusert kommunale utgifter   0   0 
Kontaktet Innovasjon Norge for å få støtte     1   2% 
Stengt virksomheten      15 34% 
Redusert driften      16 36% 
Lagt om driften til annen produksjon      0   0 
Forhandlet med huseier om nedsatt husleie     9 21% 
Annet        12 27% 
 
Hvordan vil det gå med bedriften slik det nå ser ut? 
Det løser seg for oss snart     5 11%  
Det løser seg for oss i fremtiden  10 23% 
Vi kommer til å gå konkurs     1   2% 
Vi må ha hjelp for å komme ut av dette  14 32% 
Vet ikke     14 32% 
Totalt      44        100% 
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Hvordan tenker du at tilskuddet fra staten best kan fordeles? 
Det er sagt at næringslivet i Nord-Troms og Finnmark skal få 250 mill. i ekstraordinær støtte i 
forbindelse med coronautbruddet. Det er sannsynlig at det er fylkeskommunen som får oppgaven 
med å fordele midlene. 
Fordelt til kommunene basert på innbyggertall    2   5% 
Flat sum – like mye til alle kommunene     0   0 
Fordelt til bedriftene basert på behov etter søknad 25 57% 
Fordelt til de næringene som trenger det mest  12 27% 
Vet ikke        4   9% 
Andre måter å fordele       1   2% 
Totalt       44        100% 
 
Har du andre kommentarer? 
Er det annet som er viktig å si ifra om til kommunen når det gjelder den aktuelle situasjonen for din 
virksomhet? 
 
I introduksjonen til undersøkelsen var følgende presisert: «Svarene på undersøkelsen og 
sammenfatningen av denne vil bli anonymisert. Nordreisa kommune vil garantere for det.» Derfor 
kan ikke kommentarene nedenunder opplyses til noen utenfor Nordreisa kommune. Svarene 
ovenfor kan distribueres til andre.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/531-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Felles eierstrategi for Ymber AS 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 
Eierne av Ymber AS har engasjert PricewaterhouseCoopers AS (PwC) for å lage felles 
eierstrategi for Ymber.  
 
Eierstrategien inneholder føringer for hvordan den skal holdes ved like, gjennom behandling på 
eiermøtet hver høst.  
 
Ordfører vil orientere om prosessen i formannskapsmøtet 30.04.20 og kommunestyremøtet 
07.05.20. 
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Felles eierstrategi for Ymber 
 
Dette dokumentet beskriver Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kautokeino kommune, 
Nordreisa kommune, Troms Kraft AS, Kvænangen kommune og Loppa kommunes felles 
strategi for eierskapet i Ymber. Strategien er utarbeidet i fellesskap mellom eierne.  
 
Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke 
forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan 
eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet. 
 
 
1. Formål med eierskapet i Ymber 
Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. 
Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på 
lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i 
forsyningsområdet. 
 
Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og 
stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør i 
regionen gjennom å sikre forsyningssikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i 
forsyningsområdet.  
 
2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet 

A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på 
forsyningssikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet. 

B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte 
skal kunne bo i hele forsyningsområdet. 

C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet. 
D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der 

Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering. 
 
3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning 

A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine 
forretningsområder. 

B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ 
vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det 
andre eiermøtet etter kommunevalg.  

C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte. 
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4. Eiernes forventninger til vekst og utvikling 

A. Ymber skal vurdere oppkjøp av kraftproduksjon der det er naturlig. 
B. Eierne er åpne for at Ymber deltar i strukturelle prosesser (fusjoner eller oppkjøp). 

Vesentlige initiativ skal avklares med eierne på et tidlig tidspunkt. 
 
5. Forventninger til utvikling i virksomhetsområder 

A. Ymber skal se aktivt etter utvikling av nye forretningsmuligheter på områder der 
selskapet har kompetanse, og der Ymber kan være en bidragsyter i utvikling av 
regionen. 

B. Ymber skal ta en aktiv rolle i utbygging av infrastruktur på områder som relaterer seg til 
Ymbers virksomhet. 

 
 
6. Eierne er enige om at følgende prinsipper skal legges til grunn for utøvelsen av 
eierskap i Ymber: 

A. Det skal nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter. Valgkomiteen velges 
av generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg til styret. 

a. I sitt arbeid for å finne styrekandidater skal valgkomiteen involvere samtlige eiere. 
Valgkomiteen står fritt til å foreslå de kandidatene de mener er best egnet til å 
sikre komplementær kompetanse til styret, uavhengig av kandidatenes 
forbindelser til eierne. Valgkomiteen må sikre at forslaget til nytt styre er i tråd 
med kravene til kjønnsbalanse i aksjeselskap med kommunale eierinteresser, jf. 
kommuneloven § 21-1.  

b. Valgkomiteen bør sikre at følgende kompetanse så langt som mulig er 
representert blant de kandidatene komiteen innstiller på: 

i. Økonomisk kompetanse 
ii. Erfaring fra energisektoren 
iii. Forståelse for regionalpolitiske spørsmål 
iv. Erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap, gjerne med forretningsjuridisk 

kompetanse 
v. Erfaring fra lederstillinger i privat eller offentlig sektor 

B. Det skal arrangeres to årlige eiermøter: ett i forbindelse med ordinær generalforsamling 
og ett på høsten. 

a. Tema på vårmøtet skal blant annet være gjennomgang av fjorårets resultat, med 
fokus på alle konsernets virksomhetsområder. 

b. Tema på høstmøtet skal blant annet være gjennomgang av langtidsprognoser, 
strategiplan og eventuelt dypdykk i utvalgte relevante utviklingstrekk i bransjen. 
Eierstrategien skal også behandles årlig på høstmøtet.  

c. På det første eiermøtet etter kommunevalg skal styret legge til rette for at 
eierstrategien presenteres for eierne, og det skal legges opp til drøfting av 
innholdet i strategien og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/12-31 

Arkiv:                L64  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 21.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Bevilgning av egenandel til fiberutbygging 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Tilbudsbesvarelse fra 3net 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune bevilger inntil kr. 1.350.000 som egenfinansiering til bredbåndsutbygging 
langs Storengveien, Sandnes i Straumfjorden og Havnnes.  
 
Midlene bevilges fra havbruksfondet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har igjen ønske om å få til en god bredbåndsutbygging på steder som 
fremdeles mangler tilfredsstillende bredbåndsdekning. Dette prosjektet gjelder følgende 
områder: Storeng, Sandnes og Havnnes.  
 
Det ble utlyst en tilbudskonkurranse via EU-Supply portalen KGV-light, datert 12.03.2020. I 
konkurransen var det tatt forbehold om finansiering. Ved svarfristens utløp var det kommet inn 
ett pristilbud, fra 3net AS. 3nets tilbud var på kr. 2.700.000.  
 
I følge Inger Marie Bergseth i Bredbåndsfylket Troms AS er det bevilget 20 mill. kroner 
ekstraordinært til Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK), i tillegg til planlagt bevilgning. 
Hun har varslet TFFK om at Nordreisa kommune planlegger å søke for de tre nevnte områdene, 
slik at dette er forberedt. Vi er derfor i rute i forhold til søknadsprosessen. Oppdragsbrevet fra 
TFFK til kommunene er ikke sendt ut ennå, men de opplyser at det er viktig å vedta kommunens 
egenandel så snart som mulig. 
 

94



Vurdering 
Forrige gang Nordreisa kommune søkte om tilskudd til slik utbygging var det mulig å søke 
tilskudd på inntil 50% av utbyggingskostnaden. Oppdragsbrevet fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune til kommunene er ennå ikke mottatt, men vi antar at egenandelen vil bli lik 
denne gang. Det betyr at kommunen må stille med en egenfinansiering på inntil kr. 1.350.000 + 
evt. mva.  
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen setter av egenandel til utbygging av bredbånd til 
disse tre områdene. 
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Tilbudsbesvarelse  

Anbud Bredbånd til Storeng, Sandnes og Havnnes 

Utgave/revisjon: 1/0 

2020-04-03 

 
 

 

www.3net.no 

E-post: post@3net.no 

 

Kundeservice: 77 77 04 99 
Faks: 77 77 04 01 

 

3net AS 

Bjørklysvingen 3/7 

9152 Sørkjosen 
 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 by 3net AS 

 

All rights reserved.  

No part of this document may be reproduced, in any form, or by any means, without the prior 

written permission of  
3net AS 
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1. Innledning 

I dette dokumentet gir 3net sin besvarelse på krav og ønsker som Nordreisa kommune har i 

forbindelse med konkurranse om utbygging av bredbåndstjenester i Saksnr. 2020/318. 
 

Kontaktperson hos 3net for tilbudet er daglig leder Kjell Arne Mikalsen, epost: kjellarne@3net.no, 

mobil: 90597865. 
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2. Beskrivelse av løsning 

3net/Ymber har vurdert forskjellige løsninger basert på fiber og radio for å få til leveranser som 

vil være fremtidsrettet og stabil over tid. Den løsningen som skisseres nedenfor er den løsningen 
som vi mener er den eneste vi kan tilby for å kunne stå inne for sikre leveranser mot kundene. 

Løsningen er samtidig den som gir best økonomi over leveransetiden. 

 

Storeng 

 

3net/Ymber har i dag fibernett frem til Lilleng: 
 

 
 

Vår løsning består i å forlenge eksisterende nett med i underkant av 3 km fiberkabel for å få med 

alle kundene. Fiberkablene vil henges i stolper og blir teknisk sett på lik linje med andre kunder i 
3net sitt fibernett. 

 

Sandnes 

 

3net/Ymber har i dag fibernett frem til Fossnes. På lik linje med Storeng så foreslår vi en løsning 
hvor vi forlenger dagens fibernett frem til å dekke kundene i forespurt område.  

 

Vi har vurdert å etablere en radio-løsning med en base på vest-siden av Straumfjorden, men 

kostnadene samlet sett med en slik løsning er for høye over leveransetiden. I tillegg vil et fibernett 

være en teknisk bedre løsning som vil kunne gi gode kundeopplevelser i lang tid. 

 
Havnnes 

 

Vi har vurdert muligheten for å etablere en radiobase i Rotsund som skal mate kunder på 

Havnnes trådløst, men på grunn av manglende høyde over havet vil dette ikke kunne fungere. 

Det vi da har konkudert med er at vi bygger en løsning med fiberaksessnett lokalt til kundene på 
Havnnes, og mating av dette fibernettet med en punkt-til-punkt radiolinje over fjorden. Radiolinja 

er tenkt etablert på Biarnes på Rotsundsiden og i lia på øversiden av bebyggelsen på Havnnes.  

 

Løsninga vil gi et tilbud til husstandene på Havnnes som er sammenlignbart med et tradisjonelt 

fibernett. 
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Figuren viser tenkt løsning med radiolinje over fjorden (sort strek) og lokalt fibernett på Havnnes i 

det blåskraverte området. 
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3. Priser og vilkår 

 

Priser 
 

Følgende priser ligger til grunn for utbygging av fiberbasert bredbånd til de forespurte områdene: 

 

Område Pris 

Storeng Kr. 1.065.000,- 

Sandnes Kr. 380.000,- 

Havnnes Kr. 1.255.000,- 

Sum Kr. 2.700.000,- 

 

 

 
Forutsetninger 

 

Tilbudet forutsetter følgende: 

 

- Vi får tillatelse fra grunneier til å innplassere radioutstyr på Havnnes. 

- Vi finner et hensiktsmessig punkt for radiomast på Rotsundsiden. Dette er noe som vi 
ikke får avklart før snøen er tint vekk. 

- Vi har lagt opp til 10 kunder på Storeng, 4 kunder på Sandnes og 15 kunder på Havnnes. 

Dersom kundetilgangen blir lavere enn dette vil vi ikke stå inne for tilbudet. 

Etableringsprisen mot kundene er satt til kr 4.900,- 
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Arkivsaknr:       2020/337-4 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kvartalsrapport 1.kvartal 2020 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at de enkelte sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer. 
3. Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik 

at man får kontroll over kostnadsbruken. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 1.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 1.kvartal skal forbruket ligge på 27,3 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 25,0 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 25,0 % for å være innenfor budsjett. Denne kvartaloversikten viser 
regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet for 3.kvartal. Kolonnen ”Stipulert helårsavvik” viser det faktiske 
avviket ved årsslutt, etter at vi har korrigert for periodisering av budsjett og regnskapstall. 
Helårsavviket er beregnet ut fra de faktorene som er kjent per 1.kvartal. Årsaken til avvikene 
forklares under hver sektor. 
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Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med 
diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne 
sektoren er selvfinansiert. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
 
 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 4 008 761 14 634 017 27,39 90 777 0
Øvrige utgifter 4 192 313 16 075 385 26,08 173 467 0
Inntekter -168 708 -576 379 29,27 -24 614 -94 000
Totalt avvik sektor 1 8 032 366 30 133 023 26,66 239 630 -94 000

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 30 515 043 107 512 290 28,38 1 518 291 4 095 444
Øvrige utgifter 13 537 429 46 310 504 29,23 1 959 803 -1 106 733
Inntekter -4 179 098 -16 988 490 24,60 68 024 -2 362 681
Totalt avvik for sektor 2 39 873 374 136 834 304 29,14 3 546 118 626 030

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 43 696 384 166 854 102 26,19 -1 185 096 -4 908 055
Øvrige utgifter 10 528 606 40 865 823 25,76 312 151 -861 700
Inntekter -4 023 433 -54 880 917 7,33 9 696 796 6 530 000
Totalt avvik for sektor 3 50 201 557 152 839 008 32,85 8 823 850 760 245

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 7 230 380 24 684 012 29,29 491 645 300 000
Øvrige utgifter 10 265 575 28 720 679 35,74 3 085 406 800 000
Inntekter -3 371 831 -12 080 988 27,91 -351 584 -100 000
Totalt avvik sektor 6 14 124 124 41 323 703 34,18 3 225 466 1 000 000

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000
Totalt avvik sektor 7 -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 9 076 946 5 202 917 174,46 7 776 217 -1 350 000
Driftsinntekter -624 580 -14 848 451 4,21 3 087 532 -
Totalt avvik sektor 8 8 452 366 -9 645 534 -87,63 10 863 750 -1 350 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 85 450 567 313 684 421 27,24 915 616 -512 611
Øvrige utgifter 47 600 870 137 175 308 34,70 13 307 043 -2 518 433
Inntekter -104 505 093 -454 224 225 23,01 9 050 964 3 773 319
Totalt avvik sektor 1-8 28 546 345 -3 364 496 -848,46 23 273 623 742 275  
 
 
 
Sektor for administrasjon 
 
Oversikt for sektoren: 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 4 008 761 14 634 017 27 90 777 0
Øvrige utgifter 4 192 313 16 075 385 26,08 173 467 0
Inntekter -168 708 -576 379 29,27 -24 614 -94 000
Totalt avvik sektor 1 8 032 366 30 133 023 26,66 239 630 -94 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
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De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er merforbruk på lønnsutgiftene som følge av nedtrekk av stillinger som fårvirkning 
fra sommeren.  

 Usikkerhetsmoment: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon er utsatt fra 01.06.2020 
til 01.11.2020 som følge av Koronapandemi. Lønnsmidlene i budsjettet er til 01.06.202, 
og forutsetter at staten dekker merutgiftene for kommunene.  

 Det er en merinntekt på refusjon for tillitsvalgte som gjelder 2019 men som er bokført i 
2020. Det gir en merinntekt på kr 94.000 i 2020.  

 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 30 515 043 107 512 290 28,38 1 518 291 4 095 444
Øvrige utgifter 13 537 429 46 310 504 29,23 1 959 803 -1 106 733
Inntekter -4 179 098 -16 988 490 24,60 68 024 -2 362 681
Totalt avvik for sektor 2 39 873 374 136 834 304 29,14 3 546 118 626 030  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Det er i hovedsak et merforbruk på lønn og pensjon på kr 1 023 861 som skyldes 
merforbruk på svangerskapsvikar, sykelønnsvikar, vikar annet fravær, overtid og faste 
tillegg. Merforbruket er størst innen skole og Moan har et reelt merforbruk på kr 380 552 
etter 1. kvartal. Resterende merforbruk fordeler seg jevnt utover sektoren.  

 
Tiltak for å komme i balanse: 
Det er i hovedsak lønn som utgjør merforbruk i sektoren og tiltakene vil være å effektivisere 
driften og kutte i tilbud som ikke er lovpålagt og der behovet har vært og er redusert. 

 Redusere tilbud om sommerbarnehage kr 113 000 
 Legge ned botiltak for enslige mindreårige, gå over til ettervern i august kr 650 000 
 Endre vedtekter i SFO fra 12 barn pr. voksen til 15 og sette tak på 59 plasser fra og med 

august kr. 170 000 

Ved gjennomføring av tiltakene vil det reelle avviket på lønn være kr 2 245 136 og merforbruket 
kan sees i sammenheng med merinntekter på kr 757 750 som er tilskudd til lærere i 
videreutdanning, som ikke var kjent under budsjettprosessen. Lønnsavviket vil da være på kr 
1.488.000,- 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
 
Oversikt for sektoren: 
3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 43 696 384 166 854 102 26 -1 185 096 -4 908 055
Øvrige utgifter 10 528 606 40 865 823 26 312 151 -861 700
Inntekter -4 023 433 -54 880 917 7 9 696 796 6 530 000
Totalt avvik for sektor 3 50 201 557 152 839 008 32,85 8 823 850 760 245  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
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De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Botiltaket som ble avviklet i mars vil gi et mindreforbruk som er hensynstatt i tallene 
overfor, og isolert sett er som følger: 
 Lønnsutgifter   kr - 5.200.000,- 
 Pensjon    kr - 1.200.000,- 
 Øvrige utgifter   kr -     376.000,- 
 Inntekter    kr + 4.400.000,- 
 Samlet mindreforbruk  kr - 2.376.000,- 

 
 Det er en merutgift på lønnsutgiftene på kr 497.000 per første kvartal, det er da 

hensynstatt ferievikar budsjettet og oppstart av kvalifiseringsstønad. Det gir en 
årsutgift på ca kr 1,5 mill. En liten del av merforbruket må imidlertid sees opp mot 
mindreutgiften på driftstilskudd til private, da en del av merforbruket knyttes opp til 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) tiltak.  

 Vikarutgifter som ligger an til å blir høyere enn budsjettert. Per mars er det forbruk 
på 450.000,- mer enn budsjettert. Fortsetter denne utviklingen lik 2019 vil 
sommermånedene gi høyest merforbruk, og merutgiften kan komme opp i 
4.200.000,- ved årsslutt. I følge sektorleder er situasjonen i 2020 en annen, og 
stipulert utgift er satt til 1,5 mill. Se økonomirapport i siste helse- og omsorgsutvalg 
for utdypende kommentarer.  

 Driftstilskudd private på ansvar 332 har mindreforbruk på kr 2.311.000 per årsslutt. 
Denne posten skal benyttes til BPA tilbud og må sees i sammenheng med 
lønnsutgifter.  

 Det er usikkerhet rundt økonomisk sosialstønad som foreløpig ligger litt under 
budsjett og under sammenlignet med fjoråret.  

 Det er i tillegg mindre merforbruk på noen poster som beløper seg til 397.000,-. 
 Det er budsjettert med en inntekt på kr 17,2 mill i refusjon på ressurskrevende 

tjenester. Kommunen vil trolig få mindre i refusjon på ressurskrevende tjenester enn 
budsjettert. Dette som følge av et botiltak som er avviket og der det var budsjettert 
med kr 4,4 mill i inntekt. De resterende 12,8 mill er trolig også for høyt budsjettert ut 
fra at refusjonen for 2019 er beregnet til kr 8,9 mill. Det er analysert ut fra en inntekt 
på 11,5 mill, noe som gir mindreinntekt på 4,4 mill på botiltaket og kr 1,3 mill på 
øvrige brukere. Det er usikkerhet rundt denne stipuleringen.  

 Inntekter på kjøkkenet på Sonjatun er på ca kr 400.000,- mer enn budsjettert  
 Det er gjort korrigeringer på refusjon fra jordmortjenesten for 2019 noe som gir kr 

397.000,- i utgift i 2020. Denne utgiften skulle være korrigert i 2019 men ble 
korrigert i 2020 regnskapet.  

 Refusjon fra private ligger ann til å gi en mindreinntekt på kr 33.000,- 
 
Mindreforbruket på 2,3 mill på botiltaket går med til å dekke opp merutgiftene i øvrige tjenester 
innenfor sektor for helse- og omsorg.  
 
Ressurssenteret for omstilling i kommuner (RO) har våren 2020 hatt en gjennomgang av 
tjenestene på Guleng 3, Guleng bo- og avlastning og Høgegga omsorgsboliger. 
Bestillingen til RO var å se på kostnadsnivå og dimensjonering av tjenestene. Og hvordan 
tjenestene kan innrettes for å driftes på en faglig god og ressurseffektiv måte. Dette skal 
sektoren følge opp. 
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Sektorleder og virksomhetsledere er begynt å gå igjennom avdelinger for å vurdere det 
faglige arbeidet sett opp til ressursbruk.   
 
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
 
Oversikt for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 7 230 380 24 684 012 29,29 491 645 300 000
Øvrige utgifter 10 265 575 28 720 679 35,74 3 085 406 800 000
Inntekter -3 371 831 -12 080 988 27,91 -351 584 -100 000
Totalt avvik sektor 6 14 124 124 41 323 703 34,18 3 225 466 1 000 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk innenfor lønnsområde, der en del av merforbruket skyldes 
sesongvariasjon, i tillegg har det vært en svært snørik vinter som medfører økte utgifter 
til lønnsutgifter på brøyting.  

 Det ligger ann til merforbruk på øvrige utgifter på poster som drivstoff og vedlikehold 
bygg/anlegg.  

 Det er noen små merinntekter i sektoren.   
 Driftsutvalget har behandlet nye anbud for brøyting av vei 2020 – 2027. Dette medfører 

en økning på kr 360.000,- i forhold til vinteren 2019/2020. 
 
Tiltak for å komme i balanse: 

 Minimere vedlikeholdet på sommervedlikehold vei og grøntområder.  
 Leier ikke inn sommerhjelp innenfor park og torg 
 Streng prioritering av vedlikeholdstiltak. Utfordringen er at det er mange brekasjer som 

«må» gjøres for å unngå stopp i aktiviteten i byggene.  
 
 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
 
Oversikt for sektoren: 
7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000
Totalt avvik sektor 7 -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er usikkerhet rundt skatteinntekter og inntekstutjevningen fremover på grunn av 
Koronapandemien. Fordelingen av skatteinntektene for april gjøres i begynnelsen av 
mai, og først da vil en se utslaget på skatteinntektene.  

 Det ligger ann til merinntekt på kr 200.000,- på eiendomsskatt.  
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Renter, avdrag og avsetninger 
 
Oversikt for sektoren: 
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 9 076 946 5 202 917 174,46 7 776 217 -1 350 000
Driftsinntekter -624 580 -14 848 451 4,21 3 087 532 -
Totalt avvik sektor 8 8 452 366 -9 645 534 -87,63 10 863 750 -1 350 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er totalt sett besparelser på renter som følge av at Norges bank har satt ned 
styringsrenten. På årsbasis stipuleres beløpet til å bli 1,35 mill.  

 
  

Vurdering 
Nordreisa kommunes driftsbudsjett per 1.kvartal 2020 viser et merforbruk på kr 0,74 mill. Det er 
merforbruk på alle de tre store sektorene. Sektor for helse- og omsorg ligger an til et merforbruk 
på kr 3,1 millioner pr. 31.12.20, og analysen viser den beregnede innsparingen på det avviklede 
botiltaket i Sørkjosen går med til å dekke merforbruket i sektoren forøvrig. Innenfor sektor for 
drift- og utvikling, som har et stipulert merforbruk pr. 31.12.20 på kr 1,0 mill tas det grep for å 
hindre ytterligere merforbruk. Oppvekst- og kultursektoren har et stipulert merforbruk på kr 
0,63 mill pr. 31.12.20, og sektorleder arbeider aktivt for å oppnå budsjettbalanse. 
 
Kommunedirektør og økonomisjef anser at både sektor for oppvekst og kultur og sektor for 
drift- og utvikling har god oversikt over sine budsjett og gjør grep for å minimere merforbruket.  
 
Innenfor sektor for helse- og omsorg er det knyttet mer usikkerhet rundt den økonomiske 
situasjonen. Her må vi forbedre økonomistyringen betydelig, og vi må iverksette en rekke tiltak 
for å oppnå budsjettbalanse. Hvis vi organiserer tjenestetilbudene innenfor sektoren på andre 
måter så kan vi oppnå store besparelser.  Eksempelvis ser vi at etablering av separate botilbud 
gir voldsomme kostnader og lite effektiv tjenesteproduksjon.  Den nylig framlagte rapporten fra 
RO-senteret (Ressurssenter for omstilling) kan være et godt grunnlag for slike vurderinger. 
Forslag til ny helse- og omsorgsplan for Nordreisa skal ta høyde for utfordringer framover og 
hvordan vi planlegger å løse disse.  Denne planen kommer til behandling i kommunestyret 
senere i år. 
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse både i 
2020 og de nærmeste årene. I tillegg må de skriftlige rutinene i forbindelse med budsjettavvik 
overholdes, slik at et merforbruk avdekkes tidlig, og at tiltak kan iverksettes raskt. Driften i de 
ulike sektorene må tilpasses vedtatte budsjettrammer. Reduksjonen av utgiftssiden må i stor grad 
skje via personalkostnadene og dette kan bety at man må gjøre endringer i tjenestestrukturen. 
Dette vil vi komme tilbake til.  
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