
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Digitalt/Teams, Digitalt 
Dato: 28.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
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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SlERSKILT TILSKUDD FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17 - 20 ÅR - 1. TERMINUTBETALING 2020

Tilskuddet er i 2020 kr 750 950,— pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

6 enslige mindreårige a' kr 750 950,— gir totalt kr 4  505 700,00

Denne utbetalingen gjelder 1. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med kr 1  126 425,00

De øvrige terminutbetalingene vil skje ultimo juni, ultimo september og primo desember.

Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med det kommunen menerå ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket
i senere utbetalinger, beløpet må eventuelt tilbakeføres til IMDi. Ide tilfellene mor/far
ankommer landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen melde fra. Tilskuddet
utbetales til og med terminen etter at mor/far er bosatt sammen med barnet.

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Veslemøy Standnes (sign.)
Henrik Cafer Cenar (sign.) seniorrådgiver
økonomi- og tilskuddssjef
IMDi  -  Økonomi- og driftsavdelingen
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Fra: Jeanette Lorentzen (jeanette.lorentzen@bufdir.no)
Sendt: 07.05.2020 15:04:36
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utlysning av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2020
Vedlegg: 
Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut om lag 9 millioner kroner til tilskuddsordningen «Støtte
til oppfølgings‐ og losfunksjoner for ungdom» for 2020.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en
vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det
bidra til å

‐ bedre skoleprestasjonene og

‐ øke gjennomføringen i videregående opplæring

Alle kommuner og bydelene i Oslo kan søke om tilskudd (fylkeskommuner kan ikke søke). Kommunene/bydelene
kan få støtte til å ansette personer (loser) som skal ha ansvar for å gi ungdom oppfølging, hjelpe ungdommene i
kontakt med nødvendige hjelpetjenester og bidra til at hjelpen som gis i skolen eller av andre aktører er
tilrettelagt.

Bufdir oppfordrer til tett samarbeid i kommunen og forventer at kommunen sender inn én felles søknad. I de
tilfeller der en kommune allerede mottar støtte for inneværende tilskuddsperiode og Bufdir mottar en ny søknad
om støtte fra samme kommune, men fra en annen tjeneste i kommunen, vil støtte bare kunne innvilges ut den
perioden kommunen allerede har mottatt støtte for (1 år hvis innvilget i 2018 og 2 år hvis innvilget i 2019). Neste
gang kommunen skal søke støtte gjennom ordningen forventer Bufdir at det sendes inn én søknad på vegne av
kommunen.

Fullstendig informasjon om tilskuddsordningen finnes på Bufdirs nettsider

Se også regelverk for ordningen Rundskriv 15/2020 og søknadsskjema.

 

Endringer i 2020

Det er foretatt noen endringer i regelverket for ordningen for 2020. Dere bes om å sette dere nøye inn i
regelverket for ordningen før dere sender inn en søknad.

Frist for å søke midler er 04.06.2020.

Søknad sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd for tilskudd

 

Kontaktpersoner for LOS i Bufdir:

 

Jeanette Lorentzen

Jeanette.lorentzen@bufdir.no

466 15 767

 

Håkon Henjum

Hakon.henjum@bufdir.no

466 15 598
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Fra: noreply@imdi.no
Sendt: 15.05.2020 15:12:22
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.05.2020_automatisk_151033513.docx

Til Nordreisa kommune,

Vedlagt er utbetalingsbrev for norsktilskudd. For mer informasjon om grunnlaget for utbetalingen, logg på IMDinett.

IMDi ber om at mottaker av denne e-post sørger for at den videreformidles til kommunens ansvarlige for

tilskuddsordningen, samt at det sendes en kopi til kommunens økonomienhet.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares. Spørsmål vedrørende tilskudd kan meldes til

kontaktsenteret for IMDinett.

Med vennlig hilsen,

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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IMDi  P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0152 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 15.05.2020  Fakturanr.: NORSK150520 Fakturadato: 15.05.2020 

 
STATSBUDSJETTET 2020 – KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 46 500 i tilskudd til opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. Beløpet er 
utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 1. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 0 
Persontilskudd år 2  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 0 
Persontilskudd år 3 2020 1 Kr 46 500 
+ Tillegg for tilflytting 2020 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2020 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 46 500 
Sum utbetalt tilskudd   Kr 46 500 

 
Tilskuddets mål  
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt 
tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at 
voksne innvandrere gjennomfører til sammen 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.  
 
Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og 
samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap. 
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Det skal gjennomføres minst to prøveperioder i året, og inntil fire etter en konkret 
behovsvurdering. 
 
Oppfølging og kontroll  
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av 
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal 
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder. 
 
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen 
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen 
beholde tilskuddet.  
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter 
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 
 
Klageregler  
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar  Chen Shangquan 
økonomi- og tilskuddssjef  seniorrådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Fra: Postmottak KUD (postmottak@kud.dep.no)
Sendt: 08.05.2020 14:56:30
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: 20/2520-1 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020
Vedlegg: Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020(1783 .pdf;Kriterier for tilskuddsordning for
nyskapende aktivitetsarenaer - 2020 (sendt kommu.pdf
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.
 
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til postmottak@kud.dep.no / Any answer to
this e‐mail, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@kud.dep.no.
 
 
Med hilsen/Yours sincerely
 
Kulturdepartementet/Ministry of Culture
Postboks 8030 Dep
N‐0030 Oslo
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90
E‐post/E‐mail: postmottak@kud.dep.no
Nett/Web: www.regjeringen.no/kud
 
Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt
taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email is
confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of
Culture, Norway, immediately.
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Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kud.dep.no 
 

Kontoradresse 
Grubbegata 1 
 
www.kud.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 866 

Avdeling 
Avdeling for 
sivilsamfunn og idrett 

Saksbehandler 
Trond Jørgen 
Glasser 
22 24 80 72 

Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 

Kulturdepartementet opprettet i 2017 en tilskuddsordning for å stimulere kommuner til 

kreativitet og nytenking når det gjelder uforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, 

for derigjennom bl.a. å legge bedre til rette for fysisk aktivitet i grupper i befolkningen som er 

lite fysisk aktive fra før. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021.   

 

For 2020 er det satt av 30 mill. kroner. Dette innebærer at det til sammen er satt av 145 mill. 

kroner så langt i prøveperioden. 

 

Kulturdepartementets vurdering er at ordningen i hovedsak fungerer etter hensikten. Basert 

på erfaringene det første prøveåret i 2017 ble det foretatt noen mindre endringer og 

presiseringer av søknadskriteriene i 2018. Det er ikke foretatt ytterligere endringer i kriteriene 

i forbindelse med årets søknadsrunde.  

 

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet 

(postmottak@kud.dep.no) og merkes "nyskapende aktivitetsarenaer 2020".  

 

På grunn av situasjonen knyttet til Covid-19 viruset er søknadsfristen i år forlenget med èn 

måned sammenlignet med tidligere år. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.  

 

 

Med hilsen 

 

Per Kristian Aasmundstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Trond Jørgen Glasser 

seniorrådgiver 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2520-1 

Dato 

8. mai 2020 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

Fylkeskommunene 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tverga 

 

 

Vedlegg: Kriterier for tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2020 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune  2560 ALVDAL 

Alver kommune    

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Askvoll kommune Postboks 174 

Rådhuset 

6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 

Aukra kommune  6480 AUKRA 

Aure kommune Rådhuset 6690 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Kommunehuset 

5392 

5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune  8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Bindal Rådhus 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 13 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Kommunehuset 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune  1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 
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Bømlo kommune Rådhuset, Leirdalen 

1 

5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsveien 7 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune PB 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE 

Etnedal kommune Bruflat 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 kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Olavsgata 10 6210 VALLDAL 

Flakstad kommune  8380 RAMBERG 

Flatanger kommune  7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegt. 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Postmottak 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Kommunehuset 3539 FLÅ 

Folldal kommune  2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune  3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
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Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØY 

Gjemnes kommune Rådhuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Kommunehuset 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune  3550 GOL 

Gran kommune Rådhuseveien 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Årstein 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Postboks 173 2261 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 

3 

8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T. Olsens vei 3A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune  3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune i 

Møre og Romsdal 

Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune i 

Nordland 

Kommunehuset 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune  3692 SAULAND 
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Hjelmeland 

kommune 

Kommunehuset 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen Kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal Kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALLEN 

Hyllestad kommune  6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune  7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune  9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesveien 6 9520 KAUTOKEINO 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 
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Krødsherad 

kommune 

 3536 NORESUND 

Kvam kommune Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgate 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusvn. 6 4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9358 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Boks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune  8890 LEIRFJORD 

Leka kommune  7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 

Kommunehuset 

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 

Lom kommune Midtgard 2686 Lom 

Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 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 8551 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 
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Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhusvn. 2 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune  7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rørosveien 11 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen Kommune Postboks 44 5729 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune  8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 9 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Moveien 24 8701 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nissedal kommune  3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Moveien 1 1482 NITTEDAL 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Rådhusgata 12 9750 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune  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 
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Nærøysund 

kommune 

   

Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune  7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Hatland 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune  7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3909 PORSGRUNN 

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  2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgt. 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgt 19 7374 RØROS 

Røst kommune  8064 RØST 

Røyrvik kommune  7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2a 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune  8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

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 Hansensgt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 
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Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune  3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune  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 

Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Postboks 83 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Rådhuset 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 kommune Hatteng 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 Rådhuset, 

Kyrkjevegen 62 

6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Vik 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 
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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 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Skånlandsveien 

72/76 

9440 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune  2540 TOLGA 

Tromsø kommune Postboks 9299 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Rådhuset 8770 TRÆNA 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune  7590 TYDAL 

Tynset kommune Rådhuset 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang 

kommune 

Opheimsgt. 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad 

kommune 

Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsengate 
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5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Kommunehuset 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅBYGD 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rådhuset 8980 VEGA 

Vegårshei kommune  4985 VEGÅRSHEI 
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Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Johannes Bruns 

gate 2 

7650 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Kommunehuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidretun 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD 

Vik Kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vindafjord kommune Rådhuset 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad 

kommune 

Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 

Vågan kommune  8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms vei 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune i 

Innlandet 

Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune i 

Viken 

Herredhuset, 

Kjosveien 1 

1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Øksnes kommune Postboks 33 8439 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, 

Rådhuset 

3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 - 

Tingberg 

2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Tingvang, 

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 2450 RENA 
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Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1430 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for 

egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har 

høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av 

aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.  

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021 

Hvem kan søke? 

Kommuner1. 

Søknadsvilkår 

Hva kan det søkes om? 

Det kan søkes om tilskudd til bygging av anlegg for aktivitet som har vesentlige elementer av 

nyskaping.  

Målgruppa for tiltaket er befolkningen generelt, fra barn i skolealder til eldre. Et prosjekt kan 

imidlertid velge å prioritere enkelte målgrupper der det er hensiktsmessig/ønskelig. 

For å oppnå formålet om å bidra til kreativitet og nytenking når det gjelder anleggsbygging vil 

departementet gi prioritet til anleggstyper som ikke tidligere har fått støtte fra denne ordningen2, 

forutsatt at kriteriene nedenfor er oppfylt. 

Hvor mye kan det søkes om? 

Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnader for realisering av det helhetlige anlegget. 

Maksimalt tilskuddsbeløp er 4 millioner kroner, og nedre tilskuddsbeløp er satt til 2 mill. kroner. 

Det gis ikke tilskudd til samme anlegg både fra denne tilskuddsordningen og fra tilskuddsordningen 

for ordinære idrettsanlegg/nærmiljøanlegg (post 1.1 i Hovedfordelingen).  

Kriterier 

 Anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning om tilrettelegging for den 

spontane/egenorganiserte fysiske aktiviteten. Dette kan være nye måter å få til samspill 

mellom forskjellige aktiviteter/anlegg, nye typer anlegg, nye aktiviteter, og/eller ny utforming 

av kjente anleggstyper. 

 Det legges vekt på lokalt engasjement og inkludering i planleggingen av anleggene. Det er 

viktig at forskjellige brukergrupper er involvert, og at de har innflytelse på den endelige 

utformingen. 

 Anlegget må være allment tilgjengelig. Utformingen skal være åpen og inviterende, og må ikke 

bære preg av å være et lukket område. 

 Anlegget må plasseres lett tilgjengelig, fortrinnsvis i eller nær befolkningssentra. 

 Området må tilfredsstille krav til universell utforming. 

                                                 
1 Det er kun eier av anlegg som kan søke om midler. Det vil si at kommuner som søker også må eie og ha ansvaret for 

driften av anlegget. 
2 Se https://www.anleggsregisteret.no/ for en oversikt over hvilke typer anlegg som har fått støtte tidligere.  
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 Anlegget skal vedlikeholdes og drives for aktivitet i minst 20 år og ha en utforming som har 

tilsvarende bestandighet.  

 Anlegget bør utformes slik at det kan benyttes hele året, bl.a. med tanke på belysning der dette 

er relevant. 

Departementet kan dispensere fra vilkårene i særlige tilfeller.  

Søknadsprosess 

Søknader sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no). Søknaden merkes 

"Nyskapende aktivitetsarenaer 2020". 

I søknaden må det vises til oppfyllelse av ovenstående kriterier, og vedlegges: 

- Prosjektbeskrivelse og behovsoppgave 

o med redegjørelse for ivaretakelse av brukergruppers medvirkning 

o med informasjon om planlagt byggestart 

- Tegninger av anlegget og situasjonsplan 

- Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

- Kontaktinformasjon for prosjektet 

Søknadsbehandling 

Søknader behandles og avgjøres av Kulturdepartementet som kan knytte til seg ekstern ekspertise 

med for eksempel anleggsteknisk kompetanse i behandlingen av søknader.  

Søknadsfrist for søknader til behandling i 2020 er 1. oktober 2020.  Søknader kan ikke behandles før de 

er fullstendige. 

Det gis ingen klageadgang, jf. forvaltningslovens § 2, første ledd a og b. 
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 14.05.2020 10:36:18
Til: Birgitta Davidsen
Kopi: 

Emne: FW: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms - nye føringer fra KLD
Vedlegg: Søknadsskjema_Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai_Nord-Troms.docx;KLD brev 8.mai
2020_Tilbakemelding vedr. utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.PDF
 

 
Fra: Tandberg, Anders <fmfianta@fylkesmannen.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 09:53
Til: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Kafjord
<Postmottak@kafjord.kommune.no>; Sentralbord Kvænangen kommune
<postmottak@kvanangen.kommune.no>; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Kvænangen Rådmann <radmann@kvanangen.kommune.no>; Jan‐Hugo
Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Cissel Samuelsen
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Rådmann Lyngen <radmann@lyngen.kommune.no>; Lyngen
kommune <post@lyngen.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; Trond‐Roger Larsen
<Trond‐Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Kopi: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>; Fredrik Lehn‐Pedersen
<Fredrik.Lehn‐Pedersen@nordreisa.kommune.no>; Marit Figenschau <mf1704@ntroms.onmicrosoft.com>; Joakim
Stensrud Nilsen <Joakim.Nilsen@storfjord.kommune.no>; Gunn Andersen
<Gunn.Andersen@kafjord.kommune.no>; Birger Olsen <Birger.Olsen@kafjord.kommune.no>; Kjell Ove Lehne
<KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no>; Elisabeth Torstad ‐ Lyngen kommune
<elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Ordfører Lyngen
<ordforer@lyngen.kommune.no>; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Eirik
Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Geir Varvik <geir.varvik@storfjord.kommune.no>
Emne: Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord‐Troms ‐ nye føringer fra KLD
 
Hei.
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i dag, den 14. mai, mottatt brev fra Klima‐ og miljødepartementet med nye
føringer vedrørende behandling av søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai (se vedlagt
brev). Vi vil derfor behandle innkomne søknader om forlenget åpning av løyper fra kommuner i Nord‐Troms på lik
linje med kommuner i Finnmark. De søknadene vi har fått til nå har imidlertid ikke vært tilstrekkelig opplyst. For at
vi skal kunne behandle søknadene trenger vi utfyllende informasjon og konkrete vurderinger for hver enkelt
omsøkt løype.
 
Alle kommuner skal benytte vedlagt søknadsskjema. Dette er det samme som kommunene i Finnmark har
benyttet. Her skal kommunene for hver enkelt omsøkt løype gjøre vurderinger av naturmangfold, sikkerhet,
formål med løypa og ikke minst innhente samtykke fra berørte reinbeitedistrikt/siidaer. Løyper gis ikke forlenget
åpning uten eksplisitt samtykke fra berørt reinbeitedistrikt/siidaer. Vi minner spesielt om at det er kommunene
som er ansvarlige for sikkerheten i løypene. I søknadsskjemaet er det gitt veiledning om hvordan det enkelte
tema skal vurderes.
 
Praksisen i Finnmark har vært en ytre tidsramme på 17. mai for forlenget åpning av snøskuterløyper. Det er kun
unntaksvis at løyper har blitt gitt forlenging til denne datoen. Flere kommuner i Finnmark har i 2020 kun fått
forlenget åpning til 10. mai. Flere søknader har blitt helt eller delvis avslått.
 
For at Fylkesmannen skal kunne behandle søknadene for helga 15.‐17. mai, settes søknadsfristen til torsdag 14.
mai kl. 14.00. For sent innkomne søknader vil ikke bli prioritert. Søknad sendes i form av utfylt skjema (se vedlegg)
til e‐post fmtfpost@fylkesmannen.no med kopi til fmfianta@fylkesmannen.no.
 
Vi minner om at løypestikker skal være tatt inn i den tiden løypene er åpne. Dette for å forhindre plastforsøpling
der slike stikker benyttes.
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Med vennlig hilsen
Anders Tandberg
overingeniør miljø

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 34
fmfianta@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai – Kommuner i 
Nord-Troms 
 

Vi ber kommunene fylle ut søknad med vurderinger for hver enkelt løype som søkes forlenget 
åpning. Veiledning og føringer er gitt i dette brevet. Dette er de samme vurderingskravene og den 
samme veiledningen som overfor kommunene i Finnmark. Merk spesielt at det ikke gis forlenget 
åpning av løyper hvor det ikke foreligger samtykke fra reindrifta (Rbd/siida). 

Om søker 
Navn på kommune:………. 

Navn / e-post / telefonnr. til ansvarlig saksbehandler:……….. 

Løyper det søkes om forlenget åpning etter 4. mai for: 
 

Løype nr.:………………….. 

Fra – til (sted): ………………………… 

1 Vurdering reindrift(samtykke fra Rbd/siida. Gjengivelse av telefonsamtale/sms eller legg ved 
skriftlig samtykke): 

2 Vurdering sikkerhet: 

3 Vurdering snøforhold: 

4 Vurdering naturmangfold: 

5 Beskrivelse av løypas bruk: 

 

Løype nr.:………………………… 

Fra – til (sted): ………………………….. 

1 Vurdering reindrift (samtykke fra Rbd/siida. Gjengivelse av telefonsamtale/sms eller legg ved 
skriftlig samtykke): 

2 Vurdering sikkerhet: 

3 Vurdering snøforhold: 

4 Vurdering naturmangfold: 

5 Beskrivelse av løypas bruk: 

 

Løype nr.:………………………… 

Fra – til (sted): ………………………….. 

1 Vurdering reindrift (samtykke fra Rbd/siida. Gjengivelse av telefonsamtale/sms eller legg ved 
skriftlig samtykke): 
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2 Vurdering sikkerhet: 

3 Vurdering snøforhold: 

4 Vurdering naturmangfold: 

5 Beskrivelse av løypas bruk: 

----(legg til flere løyper selv)---- 

----------------------------------------- 

Generell informasjon 
Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni 
 
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni i spesielle tilfeller etter begrunnet 
søknad (jf. nasjonal forskrift til motorferdselloven § 9).  
Bakgrunnen for det særskilte forbudet fra 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark er at dette tidsrommet er 
svært kritisk for reinen og dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Motorferdsel i 
denne perioden er uheldig for dyrelivet og kan skade terrenget. 
 

For at Fylkesmannen skal kunne vurdere kommunens søknad, må alle punkter i søknadsskjemaet være fylt ut. 
Fylkesmannen innhenter ikke informasjon og gjør ikke vurderinger på vegne av kommunene. 

 

Reindriftsinteressene 
1 Avklaring med reindriftsinteressene 
 
Formålet med motorferdselforbudet 5. mai-30. juni er blant annet å skjerme dyr og fugler i hekke- og 
yngletiden. Fylkesmannen åpner ikke løyper som kommunen ikke har avklart med berørt 
reinbeitedistrikt/siida. 
 
Kommunen skal konferere med berørt reinbeitedistrikt/siida for hver enkelt skuterløype kommunen 
ønsker forlenget åpning for. Reinbeitedistriktets/siidas tilbakemelding skal komme fra styrets leder eller 
den leder delegerer dette til – ikke fra en enkelt reindriftsutøver. 
 
Avklaring med berørt reinbeitedistrikt/siida skal så langt det er mulig være skriftlig og lastes opp som 
vedlegg til søknaden. I unntakstilfeller kan vi godta muntlig bekreftelse. Samtalen skal da gjengis i 
søknaden. Det må fremkomme hvem kommunen har pratet med og dato for samtalen. 
 
Mange i næringa, også i distriktets styre, oppholder seg på fjellet i tiden før mai måned i forbindelse med 
flytting fra vinter- til vår-/sommerbeiter. Det er derfor viktig at kommunene går i dialog med berørte 
reinbeitedistrikt/siida tidlig på vinteren. Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktenes/siidas styrer ligger på 
Fylkesmannens nettsider. 

 

Sikkerhet 
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2 Sikkerhet for de som kjører og andre 
 
Kommunen skal gjøre en selvstendig vurdering av sikkerheten for de som kjører og andre. Vurderingen 
skal gjøres for hver enkelt løype kommunen ønsker forlenget åpning for. Det er ikke tilstrekkelig å kun 
skrive at det er gode snøforhold. I vurderinger av isforhold på vann og vassdrag og skredfare, skal 
kommunen bruke nasjonale databaser (for eksempel NVE Atlas, varsom.no) og værdata (yr.no). I tillegg 
bør kommunen hente inn lokalkunnskap om snøforhold, isforhold og skredfare. Kommunen må oppgi 
hvilke informasjonskilder som er benyttet i vurderingen. 

Snøforhold 

3 Snøforhold – bærende snølag 
 
Hele løypa skal være dekket av et bærende snølag. Løypa kan ikke brukes når deler eller flekker i 
løypa ikke lenger er dekket av snø (jamfør merknadene til nasjonal forskrift § 4a første ledd). Ofte 
ligger løypas startpunkt i lavere terreng, hvor snøen smelter tidlig. Kommunen må vurdere om det er 
bærende snølag langs hele løypestrekningen i de løypene kommunen søker forlenget åpning for. 

Naturmangfold 
4 Naturmangfold 
 
Kommunen må for hver enkelt løype vurdere hvilken innvirkning forlenget åpning kan ha på 
naturmangfoldet. Det skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Dette kan være spillplasser for skogshøns, vinter-/vårbeiter for elg, hekkelokaliteter for rovfugl, hekke- 
eller rasteplasser for trekkfugl med videre. 
 
I Naturbase finner du ikke alltid informasjon om hvor sensitive arter holder til. For å beskytte dem, kan 
stedsinformasjon være unntatt offentligheten. Det kan for eksempel gjelde hilokaliteter for fjellrev eller 
hekkelokaliteter for rovfuglarter. Saksbehandlere i kommunen kan få tilgang til 
Miljødirektoratets innsynsløsning for sensitive arter. Løsningen er et viktig verktøy i vurderingen av 
konsekvenser for naturmangfoldet. For å kunne logge inn i innsynsløsning for sensitive arter, må 
kommunens saksbehandler sende en e-post til fmfipostmottak@fylkesmannen.no merket «Innsyn i 
sensitive artsdata». 
 
Artsinformasjonen i naturbase/artskart er imidlertid ofte mangelfull og kommunen må i tillegg gjøre 
selvstendige vurderinger ut fra lokalkunnskap. Kommunen må oppgi hvilke informasjonskilder som er 
brukt i vurderingen. 

Prioritering, behov og bruk 
5 Prioritering, behov for åpning og bruk av løypene 
 
Et av formålene med motorferdselloven er å begrense motorferdsel i utmark til et minimum. Dette 
gjelder spesielt i forbudstiden 5. mai-30. juni. Kommunen må derfor beskrive behovet for å forlenge 
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åpning av hver enkelt løype, eksempelvis om løypa går til hyttefelt, turisthytter eller isfiskevann. 
 
Fylkesmannen åpner ikke flere løyper i samme område, løyper uten klart formål eller løyper der 
transportbehovet kan dekkes av andre løyper. Kommunen må derfor gjøre en vurdering av hvilke løyper 
som ønskes åpnet og hvordan disse kan dekke de behovene befolkningen har. 
 
Etter 4. mai, blir det gjerne stilt spørsmål om hvorfor den ene løypa fikk forlenget åpning og den andre 
ikke. Kommunen skal derfor prioritere løypene kommunen ønsker forlenget åpning for (prioritering 1, 2, 
3, 4 og så videre, hvor prioritet 1 er den løypa det er sterkest ønske om å holde åpen). 
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling Saksbehandler 
Karin Maria Svånå 
22 24 60 88 

Vedrørende utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og 
Finnmark 

Vi viser til deres henvendelse i brev 7. mai 2020 vedrørende regelverket for utvidet 

åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark.  

 

Bakgrunnen for departementets brev 25. januar 2016 var den usikkerhet som hadde oppstått 

i Nord-Troms og Finnmark i forbindelse med innføringen av en nasjonal adgang til å etablere 

snøscooterløyper etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 

4a. Forskriften bestemte at løypene ikke skulle brukes om våren etter 5. mai. 

Unntaksbestemmelsen i § 9 annet ledd skulle gjelde tilsvarende, det vil si at fylkesmannen 

skulle kunne gi unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. I merknad til bestemmelsen 

fremkommer det at et ønske om fornøyelseskjøring ikke er et "spesielt tilfelle" som gir 

grunnlag for unntak. På bakgrunn av Stortingsflertallets uttalelser om dette i innstilingen som 

lå til grunn for behandlingen av saken (Innst. 253 L (2014–2015) side 10)), presiserte 

departementet at de nye reglene verken skulle brukes som grunnlag for innstramming eller 

liberalisering av praksis i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord) og Finnmark. Eksisterende praksis i disse områdene kunne med 

andre ord videreføres. Komitémerknaden i Innst. 253 L (2014-2015) om dette lød:  

 

"Disse medlemmer legger til grunn at gjeldende rett vedrørende kjøring etter 5. 

mai i Nord-Troms og Finnmark blir videreført. Dette medfører at det ikke blir 

endring i dispensasjonsadgangen i Nord-Troms og Finnmark." 

 

Vi viser for øvrig til det som fremkommer i brevet. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Statens Hus 

9815 VADSØ 

 

  

 

 

Deres ref 

2020/5158 

Vår ref 

15/2377-37 

Dato 

8. mai 2020 
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Side 2 
 

Fylkesmannens forståelse og praktisering av regelverket i dag, slik fylkesmannen 

oppsummer det i brev 7. mai 2020, er derfor i samsvar med departementets brev fra 2016.  

 

Departementet oppfatter at det har vært noe ulik praktisering av unntaksbestemmelsen i de 

to tidligere fylkesmannsembetene. Vi viser blant annet til at fylkesmannen i brevet 7. mai 

uttaler at en videreføring av gjeldende praksis innebærer at fylkesmannen har kunnet 

forlenge åpningstiden for snøscooterløypene i Finnmark, men ikke i Nord-Troms, fordi "en 

slik praksis med forlengelse av åpning av snøscooterløyper ikke allerede var etablert der".  

 

Etter sammenslåing av fylkesmannsembetene og fylkene i Troms og Finnmark ser vi at det 

er behov for å se på våre vurderinger på nytt.  

 

Likebehandling er et sentralt hensyn for forvaltningen. Det er derfor prinsipielt uheldig at 

Fylkesmannen har ulik praksis innenfor samme fylke. Samtidig skal det være adgang til 

forskjellsbehandling der det er saklig grunnlag for det.  

 

Kommunene i Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) 

er i likhet med kommunene i Finnmark, i en særstilling når det gjelder adgang til motorisert 

ferdsel. Regelverket har i lang tid oppstilt særordninger for disse kommunene. Regelverket 

gjelder likelydende kommunene i Nord-Troms og kommunene i Finnmark, og skiller ikke 

mellom disse.  

 

Departementet legger til grunn at Stortingsflertallet under den forannevnte behandlingen av 

saken i 2015 spesielt var opptatt av at lovendringen ikke måtte medføre en innstramming av 

praksis.  

 

Departementet mener på denne bakgrunn at det ikke er nødvendig for fylkesmannen i Troms 

og Finnmark å forskjellsbehandle kommunene i Nord-Troms og kommunene i Finnmark 

utelukkende på bakgrunn av tidligere praksis.  

 

Departementet vil imidlertid presisere at søknader om forlenget åpningstid både i Nord-

Troms og i Finnmark må vurderes konkret. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet 

på våren/forsommeren er kritisk for så vel reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget er 

spesielt sårbart i vårløsningen. Vårløsningen kan ha kommet lenger i noen deler av fylket 

enn andre. Det kan derfor være naturlig å ta utgangspunkt i etablert praksis i denne 

vurderingen.  

 

Utgangspunktet for vurderingen er de sentrale hensynene som motorferdselloven skal 

ivareta, blant annet til naturmangfold og friluftsliv. Det må gjøres vurderinger av hvilke 

ulemper et eventuelt vedtak om å forlenge åpningstiden for en løype vil ha for vilt og reindrift 

i området.  

 

Med hilsen 
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Side 3 
 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Karin Maria Svånå 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/235-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud Siri Ytterstad 

 Dato:                 25.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Driftsutvalget 12.03.2020 
19/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 20.05.2020 
38/20 Nordreisa formannskap 28.05.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Utredning -kommunal bygningsmasse 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Bygningsmasse kart 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 
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Kommunedirektørens innstilling 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet gjorde i sak 43/19 følgende vedtak: 
  
Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg. 
 
Nordreisa kommune har en bygningsmasse på 38.000m2, der mange er eldre bygg som har et 
stort etterslep i forhold til vedlikehold. Nordreisa brukte i 2018 kr 55 pr m2 til vedlikehold, 
landsgjennomsnittet er kr 99 pr m2. Videre har kommunen høyere antall m2 bygg pr innbygger 
enn sammenlignbare kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over kommunes bygningsmasse i areal: 
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Det ble i budsjett og økonomiplan for 2020-2023 lagt inn to nye byggeprosjekter. Det er 
utvidelse av Høgegga barnehage til en 4 avdelings barnehage og utbygging av Moan skole til å 
bli en 1-7 skole. Når disse utbyggingene er gjort er det mulig å gjøre flyttinger/rokkeringer som 
vil frigjøre noe areal. Under er det satt opp en oversikt mulige rokeringer: 
 
 
Høgegga barnehage 333 m2 bygd i 1992  
Etter utbygging av 1000 m2 blir dette en 4 avdelings barnehage 
Det er gjort vedtak om flytting av Storslett barnehage til Høgegga når den er ferdig 
 
Storslett barnehage 280 m2 bygd i 1974 
Barnehagen tømmes når Høgegga er ferdig og kan etter det legges ut for salg 
 
 
Leirbukt barnehage 450 m2  
Barnehagen består av tre tidligere hybelhus som ble kjøpt og bygd om da fylkeskommunen 
solgte dem. Lokalene er i tre bygg, noe som gir en tungvinn drift. 
Kan flytte til Sørkjosen skole. Hvis det gjøres kan byggene selges. 
 
 
Sørkjosen barnehage 266 m2 bygd i 1976 
To avdelingsbarnehage. Bygget er gammelt og det er stort etterslep på vedlikehold.   
Kan flytte til Sørkjosen skole. Hvis det gjøres kan byggene selges. 
 
 
 
Sonjatun barnehage 
Barnehagen er tom etter at den siste avdelingen flyttet til Leirbukt. Et bygg leies ut til 
handicapforeninga. De to andre byggene er tomme. I arealplan er tomtene satt av til offentlig 
formål med tanke på mulig behov innen helsesektoren.  
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Moan skole 1-7 
Skolen er i dag en 1-4 skole med for liten plass. Vedtatt utbygd til 1-7 skole med ca 2000 m2. 
Mellomtrinnet fra Storslett skole vi flytte dit når den står ferdig. 
 
 
Storslett skole 
Når mellomtrinnet flytter ut, vil hele fløya til mellomtrinnet bli ledig. Det består av fire 
klasserom, 12 grupperom og tre store kontorer. 
Det arealet vil være stort nok til at Voksenopplæringa og flykningstjenesten kan flytte rett inn 
uten behov for ombygginger. 
 
Andre etasje gammelfløy mellomtrinnet vil og bli ledig etter at lærere flytter over til Moan 
skole.  
Her vil det være mulig for PPT å flytte inn. Det er i dag noen store kontor som må deles til 
enkeltkontor. 
 
Gamle tannlegefløyen er et areal på skolen som kan tas i bruk, men det må renoveres. En grov 
kalkyle for renovering ligger på kr 900.000. Gjøres det kan barnevernet flytte dit. 
 
Gulbasen har kontorer og klasserom som kan benyttes til helsesykepleiere og åpen barnehage. 
 
 
Sørkjosen skole 1800 m2 bygd i 1949 og seinere utbygginger 
Statnett leier kontorfløya mm. Avtalen går til 30.november 2020.  
 
Hvis voksenopplærings og flykningstjenesten flytter til Storslett skole vil hele skolen være 
ledig. 
Eneste unntak er noe utleie av gymsalen. Pr nå leies den ut til kventeateret, Mollis og linedans. 
 
For dette bygget kan en se for seg to alternativer. Selge det eller ta det i bruk som en stor 
barnehage. 
Kontorfløya er forholdsvis ny og kan tas i bruk uten vesentlige ombygginger. Resten av skolen 
må renoveres og tilpasses barnehagedrift.  
Etter en ombygging vil det være mulig å flytte Leirbukt og Sørkjosen barnehage. Noen som kan 
bety at begge de barnehagene kan selges. 
Utearealet er rundt Sørkjosen skole er stort og kan utvikles til et godt uteareal for barnehage. 
 
Gymsalen 
Den leies i dag ut til kventeateret, Mollis og linedans. Kventeateret er under etablering og de har 
sendt henvendelse til kommunen med ønske om langsiktig leie av gymsalen. Hvis de får det 
ønsker de på egen hånd og bygge noe om å tilpasse den til deres behov. 
Dette vil da også medføre at det kan bli vanskelig å få til samleie som i dag og evt bruk for 
barnehagen. Dette må drøftes nærmere. 
 
 
PPT 
Leier i dag lokaler i Imobygget på korttidsleie. De leier i dag kontorer, skranke og møterom. 
De vil kunne få plass i andre etasje gammel fløy mellomtrinnet Storslett skole når mellomtrinnet 
har flyttet til Moan skole. 
Da kan leieforholdet opphøre. Leiekostnader er på kr 360.000 pr år. 
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Barnevern 
Leier i dag lokaler i bankbygget på korttidsleie. De leier i dag kontorer, skranke og møterom. 
 
De kan flytte til Storslett skole, gamle tannlegefløy hvis den renoveres. Renoveringskostnader er 
beregnet til kr 900 000. 
Da kan leieforholdet opphøre. Leiekostnader er på kr 490.000 pr år. 
 
Flomstad 459 m2  
Helsesykepleiere og åpen barnehage er der pr i dag. Det foregår en omorganisering av 
helsesykepleietjenesten. Det er mulig å flytte de til Storslett skole i gulbasen. 
 
Åpen barnehage har ett stort rom der i dag og vil også kunne få plass i gulbasen. 
 
Bygget kan da leies ut eller selges 
 
Veterinærkontor 
Reisa dyreklinikk/kommuneveterinærene har kjøpt nye lokaler på Storslett og er i en prosess 
med flytting. En antar at de er flyttet ut i løpet av høsten 2020. 
Bygget er vedtatt solgt. 
  
For de resterende kommunale byggene er det ikke foreslått noen endringer. Dette pga av at 
byggene er fullt i drift og ikke har ledige arealer. Unntaket er Rotsundelv skole som er for stor i 
forhold til elevgrunnlaget, men det er pr nå ikke tatt noen politisk avgjørelse angående 
renovering eller utbygging. Vedtaket pr nå er at det skal være en skole i Rotsundelv.   
 

Vurdering 
For drift og utvikling vil en reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader, både 
innen renhold og bygningsdrift. Det vil gi større og færre bygg/enheter og derved en 
effektivisering gjennom mer rasjonell drift.  
Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge bygningsmassen som ikke er i drift. 
 
Pedagogisk begrunnelse for å plassere eksterne samarbeidspartnere til barnehage og skole på 
Storslett skole. 
Det er ønskelig å få samlet tjenestetilbudet i kommunen og sikre bedre tverrfaglighet og bruk av 
ressurser gjennom å flytte nære samarbeidspartene til barnehage og skole inn i felles bygg og 
samlokalisert med skole. 
Barnehage og skole har et nært samarbeid med eksterne instanser som pedagogisk psykologisk 
tjeneste, barnevernstjenesten og helsesykepleierne. Samarbeidet er knyttet til enkeltelever og til 
systemrettet forebyggende arbeid. I samarbeidet mellom skole og eksterne er det viktig for 
eksterne tjenester å kunne arbeide tverrfaglig med enkeltelever og med forebygging. 
Ved samlokalisering av de mest sentrale samarbeidspartnerne til barnehage og skole vil det bli 
enklere for tjenestene å skape en god samarbeidsarena for tverrfaglighet. Det vil bli enklere for 
barnehage og skole å oppsøke tjenestetilbudet, spesielt når man trenger et samarbeid med flere 
instanser.  
 
 
Pedagogisk begrunnelse for å plassere Voksenopplæring og Flyktningetjeneste på Storslett 
skole. 
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Voksenopplæring og Flyktningetjenesten er pr i dag plassert i Sørkjosen skole. Brukere ved 
voksenopplæringen og flyktningetjenesten trenge skyss for å komme seg til skolen. De fleste er 
bosatt på Storslett. Det medfører en del praktiske utfordringer når brukerne trenger tjeneste i 
løpet av en skoledag og tjenestene er på Storslett.  
Ved å ha både voksenopplæringen og flyktningetjenesten på Storslett skole vil alle tjenestetilbud 
være i gangavstand for brukerne. 
Både voksenopplæringen og flyktningetjenesten har integrering og norskopplæring som et 
hovedanliggende. Det er enklere å få til integrering når man er samlokalisert i et større fagmiljø 
og man møter mange norske elever og lærere daglig.  
Voksenopplæringen har en tilleggsutfordring ettersom de er en liten enhet med lærere. Det kan 
være utfordrende, spesielt ved fravær og når man mangler faglærer til enkelttimer. Ved en 
samlokalisering med ungdomsskolen vil man kunne samordne med lærerressurser fra 
ungdomstrinnet. Voksenopplæring tilbyr også grunnskoleopplæring og der er kompetansekravet 
til lærere sammenfallende med kompetansekravet til lærere ved ungdomstrinnet. 
 
 
Forslagene følger vedtaket om at Storslett barnehage legges ned når Høgegga barnehage er 
utbygd. Videre om flytting av mellomtrinnet til Moan skole. De resterende løsningene er forslag 
for å utnytte egen bygningsmasse bedre og samtidig avslutte leie av lokaler. Forslagene vil gi 
mulighet for salg av tre barnehager. I tillegg kan Flomstad leies bort eller selges.  
 
Tidsmessig vil dette måtte tas over flere år, men administrasjonen mener det er viktig å gjøre 
grep nå for å effektivisere driften på sikt. Vi mener hele planen kan settes ut i livet innen 
utgangen av 2024, men da må det gjøres endelige vedtak i løpet av 2020. 
 
Før det kan gjøres endelig vedtak må forslagene kostnadsberegnes nøyere og ansatte og 
tillitsvalgte må involveres. Saken omfatter så stor del av bygningsmassen at kommunedirektøren 
anbefaler at den legges fra for kommunestyret. 
 

40



Nye Moan skole 

Mellomtrinnet flyttes hit 

Høgegga barnehage 4 avdelinger 

Storslett bhg flyttes hit 

Storslett skole 

Mellomtrinn fire klasser, 12 grupperom og 3 

store kontor ledig 

Voksenopplæring og flykningstjenste inn i 

mellomtrinnfløya 3 klasserom + grupperom, 

kontor til lærere, rektor og flykningetjenes-

ten 

PPT inn i andre etasje gammelfløy mellom-

trinnet 

Helsesykepleiere og åpen barnehage flytter 

inn i gulbasen 

Storslett barnehage 280 m2 

Flyttes til Høgegga når den er ferdig, Selges  

Sørkjosen barnehage 266 m2 

Flyttes til Sørkjosen skole, Selges 

Sørkjosen skole 

Statnett flytter ut 1.desember 2020 

Voksenopplæring og flykningetjenesten 

 

Leirbukt barnehage 

Sørkjosen barnehage 

Må renovere deler av bygget 

 

Gymsal, leies ut til kventeater, Mollis og line-

dansing. Kventeateret ønsker langsiktig avta-

le alene grunnet ønske om ombygging og fas-

te installasjoner 

Leirbukt barnehage  450 m2 

Flyttes til Sørkjosen skole, Selges  

PPT, leier lokaler i Imobygget 

(kontor, merkantil og møterom) 

Leieavtale kan sies opp 

Gamle tannlegefløy, må renoveres  

Barnevern 

 

Flomstad  

Helsesykepleiere flyttes til Storslett skole 

Åpen barnehage til Storslett skole 

Bygget kan leies ut eller selges  

Barnevern, leier lokaler i bankbygget 

(kontor, merkantil og møterom) 

Leieavtale kan sies opp 

Sonjatun barnehage 285 m2 

Ett bygg leies ut til handikapforeninga 

Beholdes som en tomtereserve til Sonjatun 

Grønt betyr flytter inn  Rødt betyr flytter ut  
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