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24. 09. 2020. —°*å[""°——

Hva vil ordføreren gjøre for° a få omgjort kommunestyrets'vedtakfraWIA—om—m—

framtidig bruk av nåværende trase for E 6 gjennom Storslett sentrum ?

Begrunnelse for spørsmålet: Etter hvert som standarden på E 6 bedres, vil

trafikken, også for vogntog og trailere økes. Dagens regler setter en grense på

18 meters lengde for disse kjøretøyene med den veistandarden som er i dag,

blant annet i deler av Nord-Troms. Når standarden heves på veien, vil lengden

kunne bli 25 meter og det vil sjølsagt bety mer larmende trafikk gjennom

tettstedet.

Storslett sentrum har betydelig lokal trafikk og ved å beholde

gjennomgangstrafikken slik som i dag, vil stedet får en betydelig belastning som

går ut over trivselen for befolkningen og økt risiko for ulykker, som følge av

trafikken.

9151 Storslett, 22. september 2020

Ø  MW Å/Øyzzø/
Rag va ald Myrvang
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Fra: Rune Bjerkli (info@ottar.net)
Sendt: 23.09.2020 11:54:57
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Jan Hugo Sørensen; Hilde Anita Nyvoll; karl-gunnar@mudracingteam.com

Emne: Offentlig spørretime kommunestyremøte 24. september 2020
Vedlegg: Kommunestyrets_og_ordforers_sporretime_24_september_2020.pdf
Hei,

Vedlagt er spørsmål til morgendagens kommunestyremøte.

Mvh,
Rune Bjerkli
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Rune Bjerkli 

Straumfjordnes 173 

9158 STORSLETT 

22. september 2020 

Nordreisa kommune 

v/ ordfører Hilde Nyvoll 

9151 STORSLETT 

 

Kommunestyrets og ordførers spørretime 24. september 2020 

Som innbygger i Nordreisa kommune vil jeg ha svar på spørsmål i forbindelse med 

kommunestyremøte 24. september 2020. 

Jeg viser til straffelovens § 10 siste ledd:  

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når 

den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av 

en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den 

egnet til å nå et større antall personer. 

Og, straffelovens § 224: 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, 

påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet anklager noen for en straffbar handling 

uten at det er rimelig grunn til mistanke. 

Bakgrunn 

Ordføreren har en facebookside som hun ved flere anledninger har brukt til å informere innbyggerne 

hva hun holder på med som ordfører. I april satte ordføreren i gang en debatt om undertegnede for 

sine tusen venner på sin facebookside.  

Her blir det debattert hvilket lovbrudd som undertegnede har gjort seg skyldig i, hvorvidt 

undertegnede kan ha politiske verv, og på hvilken måte man burde behandle folk som undertegnede.  

Enkelte venner i debatten går så langt at de faktisk gir uttrykk for at de kan lese tankene til 

undertegnede. Et bedre utgangspunkt for å være «den fjerde statsmakt» og for å avsløre 

maktmisbruk finnes vel ikke? 
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På tross av at undertegnede ikke har gjort noe galt, som er stadfestet av korrekt myndighet, så 

anmoder ordføreren/Hilde Nyvoll (privatperson/offentlig person?) at folk anmelder handlinger som 

hun er klar over ikke er straffbar. 

 

Undertegnede har krevd fullstendig innsyn i ordførerens offentlige ytringer. Nordreisa kommune har 

nektet innsyn. I sommer informerte Nordreisa kommune at klageutvalget ikke kunne behandle 

klagen på innsynsnekt før tidligst i september/oktober på grunn av stort arbeidspress. 

Kommunedirektøren har allerede i august på egen hånd behandlet klagen på innsyn, og opprettholdt 

å nekte fullstendig innsyn.  

Spørsmål: 

1. Hvilke (andre) tiltak har ordføreren og Nordreisa kommune mot ytringsfriheten og at folk kan 

si sin mening om ordføreren og Nordreisa kommune? 

2. Hvor mange saker har klageutvalget behandlet i 2020? 

3. Hvem i kommunestyret deltok og bidro i denne debatten som er intet mindre enn 

ordførerens straffbare bygdedyrvirksomhet? 

 

Mvh, 

Rune Bjerkli 

Vedlegg: 

 Krav om innsyn 

 Svar fra Nordreisa kommune 

 Nordreisa kommune informerer at saken skal til klageutvalget 

 Kommunedirektørens svar 
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Rune Bjerkli 

Straumfjordnes 173 

 

9158 STORSLETT 

27. april 2020 

Nordreisa kommune 

v/ ordfører Hilde Nyvoll 

 

9151 STORSLETT 

 

Innsynsbegjæring 

I henhold til Offentlighetsloven og Kommunelovens § 6‐1 krever jeg herved innsyn i ordfører Hilde 

Anita Nyvolls innlegg lørdag 18. april 2020 på sin facebookside som i store trekk handler om 

undertegnede. Det er helt utrolig at en ordfører/Nordreisa kommune setter i gang en debatt om en 

konkret person og ikke med denne personen. 

Denne dagen ble jeg utsatt for et personangrep på facebook av ordføreren/Nordreisa kommune. 

Angrepet ble foretatt på et innlegg kun forbeholdt ordførerens facebookvenner. (Jeg er ikke venn av 

henne, men har fått vite om angrepet fra venner).  

Som ordfører er Hilde Nyvoll rettslig representant for Nordreisa kommune. Hun er ordfører 24/7. 

Nordreisa kommune har uten grunn skapt ringakt for meg som ordinær privatperson, og det har man 

ikke anledning til å gjøre bak lukkede dører på facebook eller i andre fora. Som jeg har forstått så 

oppfordrer i tillegg Nordreisa kommune befolkningen blant annet til å begå straffbare handlinger 

som er oppført i straffelovens kapitel 22. 

Jeg vil ha full dokumentasjon av alle innleggene i facebookdebatten, en fullstendig dokumenterbar 

liste med likes på alle innlegg, i raskest lovlig fart. 

Dersom kommunen ikke besvarer denne henvendelsen innen lovlig frist vil den bli anket som om det 

er foretatt ett vedtak av kommunen i denne innsynsbegjæringen. På grunn av fare for 

bevisforspillelse så blir kopi av dette brevet sendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

 

Mvh, 

 
Rune Bjerkli 

 

Kopi:   Kommunedirektør Nordreisa kommune  

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

Rune Bjerkli 
Straumfjordnes 173 
9158  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/524-3 3615/2020 041 27.04.2020 

 

Svar på innsynsbegjæring - Facebook innlegg 

Viser til din forespørsel i dag 27.04.20, der du gjør krav om innsyn i et innlegg fra en privat 
facebook-profil. 
 
Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig 
forvaltning. En innbyggers innlegg fra en privat Facebook profil kommer ikke inn under reglene i  
Offentleglova. 
 
Nordreisa kommune har således hverken plikt eller rettigheter til å utlevere informasjon til deg 
fra noens private profil på facebook, det være seg folkevalgte, ansatte eller andre privatpersoner.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Statens hus Damsveien 1 
9800  VADSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
2020/4732 2020/524-12 6684/2020 041 14.07.2020 

 

Foreløpig svar - Oversender sak for underinstansbehandling 

Viser til deres brev 08.07.2020 - Oversender sak for underinstansbehandling.  
 
Vi har stor arbeidsmengde, slik at nye saker må vente en tid. 
 
Klagen forventes å bli behandlet av Nordreisa klageutvalg tidligst i september/oktober i år. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Rune Bjerkli Straumfjordnes 173 9158 Storslett 

 
Interne kopi mottakere: 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Postboks 700 
9815  VADSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/524-13 7080/2020 041 13.08.2020 

 

Innsynsbegjæring i privat Facebook-profil - klagebehandling 

Viser til deres brev datert 08.07.2020 og sakens øvrige dokumenter som dere tidligere har fått 
tilgang til. 
 
Rune Bjerkli har 27.04.20 krevd innsyn i ordfører Hilde Nyvolls Facebook-innlegg 18.04.20. 
Bjerkli ba om full dokumentasjon av alle innleggene i Facebook-debatten i form av en fullstendig 
dokumenterbar liste med likes på alle innlegg. 
 
Vi avviste innsynsbegjæringen i brev datert 27.04.20, og begrunnet dette med at vedkommende 
ikke kan forlange at Nordreisa kommune skal kunne gi innsyn i ordfører Hilde Nyvolls private 
Facebook-side. 
 
Rune Bjerkli klaget 28.04.20 på vårt avslag om innsyn, og mener at han har krav på innsyn i den 
aktuelle Facebook-siden. 
 
Vi har nå vurdert klagen og vil opprettholde vårt tidligere standpunkt.  Begrunnelsen er fortsatt at 
dette er den private Facebook-profilen til Hilde Nyvoll, og vi kan ikke gi andre innsyn i denne.  
Vi er ikke kjent med at det er opprettet offisiell Facebook-profil på Ordføreren i Nordreisa, 
derimot har Nordreisa kommune egen Facebook-side som alle kan få innsyn i. 
 
Klagen fra Bjerkli avvises derfor, og saken oversendes fylkesmannen for vurdering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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 Side 2 av 2

Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi: Rune Bjerkli, Straumfjordnes 173, 9158 Storslett 
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Interpellasjon 
 
Ordfører - 
 
Oppdrettsnæringa vokser stadig mot større og større anlegg. Denne veksten gir penger i 
kassa til havbruksfondet som særlig de største oppdrettskommunene har goder av. 
 
De områdene i Nordreisa hvor det drives oppdrett (Rotsund og Maursund) er lite egnet til 
denne veksten. I Rotsund har det på Nordreisa-siden vært 3 lokaliteter. En av disse 
(Eidebukta) er avviklet for mange år siden fordi den ikke klarte å “svelge unna” økende 
mengder bio-avfall. Lokaliteten “Uløya” helt sør i Rotsund ligger an til å lide samme skjebne i 
løpet av kort tid. Også Klokkstein har problemer på stor produksjon, slik at lokalitetene i 
Rotsundet i hovedsak er reservelokaliteter, og Klokkstein er i dag utleid til Mowi i 
Kvænangen.  
 
Havbruk drives i dag i stor grad i åpne anlegg. Man bruker naturen til å forbruke 
næringsstoffene som slippes ut. Til sammenlikning kan nevnes at bønder ikke får lov til å 
kjøre ut gjødsel på frossen mark - fordi dette da i stor grad vil avrenne til sjø og vassdrag. 
Fosfor er et grunnstoff som er viktig for alt liv. Fosfor er fremdeles lett tilgjengelig, men med 
dagens overforbruk vil vi i 2050 være fri for lett tilgjengelig stoff. Da må vi igang med dyr og 
forurensende gruvedrift. Havbruk står for en betydelig del av norske fosforutslipp. De er langt 
høyere enn man skulle tro, Miljødirektoratet gir årlig ut en rapport som viser mengde og 
fordeling av utslipp av næringssalter til elver, sjø og vassdrag. Nasjonal oversikt finner du 
her: https:///miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensing/overgjodsling/utslipp-av-
naringssalter-fra-fiskeoppdrett/ 
 
Disse viser på nasjonalt plan at utslippene av fosfor de siste 25 årene har økt fra 5000tonn i 
1993 til 13500tonn i 2018 (siste år med tilgjengelige data foreløpig). 
Jordbruk har hatt jevnt utslipp på 745tonn i året (2018 er konsistent med gjennomsnittet siste 
25år og tallet gjelder tap, ikke det som resirkuleres gjennom produksjon av gress og 
grønnsaker), industri jevnt på 350tonn, kommunalt avløp økt marginalt til 1250tonn, og 
naturlig avrenning mellom 800 og 1100tonn i perioden. Elefanten i rommet er altså havbruk - 
som har økt utslipp av fosfor fra 1707tonn i 1993 (allerede da største kilde), til 2018 hvor 
utslippene er 10400tonn! Havbruk står altså for 77% av norges utslipp av fosfor inkludert 
naturlig avrenning (2018)! 
 
For at vi skal kunne fortsette å leve inn i framtiden må vi nærme oss en form for 
sirkulærøkonomi hvor vi ivaretar ressursene. Vi som samfunn må unngå slike 
utslippsbomber som vi her snakker om. Vi må derfor kreve at vi får dra nytte av disse 
næringsstoffene gjennom oppsamling. De kan benyttes både til biogass og til gjødsel i 
annen matproduksjon. Fosfor er bare et av viktige grunnstoff i næringssaltbindinger. 
Nitrogen er et annet - også der står havbruk for en betydelig del av utslippene (ca 50%). 
 
Vi forstår nok alle at slik kan det ikke fortsette. At det er motstand mot oppsamling av 
næringssalter og bioavfall fra oppdrett har vi full forståelse for. Slik har det alltid vært når 
miljø nevnes. Vi husker alle motstanden mot kommunal avfallshåndtering. Hvorfor skal vi ha 
det, vi brenner jo avfallet i fjæra, eller graver det ned? Vi ser likevel fasiten i dag hvor 
holdninger til søppelhåndtering er forbedret. Da jeg begynte min karriere på havet ble søpla 
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kastet i havet. Det er svært få som gjør det idag. Havbruk vil i løpet av kort tidshorisont bli 
nødt til å øke satsingen på utslippsfri teknologi. 
 
Produksjon med oppsamling av slam og næring, vil kreve investeringer. Det samme vil 
etterbehandling. Felles for begge er at det vil generere arbeidsplasser – både til produksjon 
av utstyr, vedlikehold og drift. Omlegging til utslippsfri drift vil koste penger – penger som 
genererer vekst i andre sektorer. Nordreisa SV ønsker at Nordreisa kommune skal bruke 
vårt fortrinn med skjermede havområder til slik etabering. 
 
Oppdrettsnæringa har fremmet påstander om at teknologien ikke er hyllevare. Det stemmer 
ikke, da det allerede produseres oppdrettsfisk utslippsfritt på sjø i fullskala (også med 
overskudd). Se www.akvafuture.no  for mer om det - de er en av flere aktører i det markedet. 
 
Nordreisa kommune vil etterhvert få en svært liten del av havbruksfondet fordi vi ikke har 
områder egnet for økte utslipp, og gjeldende lokaliteter vil bli abandonert til fordel for 
områder i andre kommuner. Løsninga vil være å legge til rette for etablering av aktører som 
ønsker å produsere og/eller drifte anlegg basert på utslippsfri teknologi. Det vil også skape 
et behov for håndtering av ressursene, og vi må derfor legge til rette for industriområder 
både for produksjon og avfalls-håndtering. Begge deler vil gi mange arbeidsplasser om vi er 
tidlig nok ute. 
 
Utslippsfrie anlegg på sjø vil kunne plasseres på skjermede lokaliteter uten at disse kommer 
i konflikt med eksisterende fiskeri, og vil kunne drives hel-elektrisk med landstrøm. 
 
Vil Ordfører bidra til at Nordreisa kommune begynne et arbeid for å vise seg fram som en 
kommune med mange områder godt egnet for utslippsfrie oppdrettsanlegg i sjø slik at vi står 
fremst i køen for slike etableringer?  
 
Med vennlig hilsen 
 
Tom Kiil 
Nordreisa SV 
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Interpellasjon parsellhager i Nordreisa  
Ordfører - 
 
I mars fikk vi en helt ny situasjon med pandemi, nedstengning av samfunnet og hamstring av 
mel, gjær, toalettpapir, mm. Heldigvis viste det seg å være unødvendig, det kom nye varer i 
butikkhyllene og så langt har vi ingen matmangel.  
 
Vi fikk en forsmak på hva som kunne kommet, vi fikk også se at det ikke alltid er mulig å 
kjøpe seg ut av en krise.  
 
Interessen for egenprodusert mat og høsting av naturen har vært stigende også før COVID-19 
gjorde sitt inntog her i landet. Det er derimot begrensede muligheter for innbyggerne til å 
dyrke sin egen mat, langt i fra alle har tilgang til egnet areal eller kunnskapen som behøves 
for å få til en god avling. 
 
Parsellhager har fått en renessanse i byene. Her i Nordreisa er det også ett gryende behov for 
slike løsninger. Parsellhager kan gi befolkningen i Nordreisa mulighet til å dyrke sine egne 
grønnsaker, men de har også vist seg å være viktige steder for rekreasjon, kreativitet, 
tilhørighet og sosialt fellesskap. De har også betydning for psykisk og fysisk helse samt at de 
skaper arenaer for integrering. 
 
Voksenopplæringen / Flyktningetjenesten (VO/FT) har sammen med flyktningene et ønske 
om å starte med dyrking av grønnsaker og poteter for salg. De har søkt samarbeid med lokale 
bønder og kommunen for å få egnede områder og ressurser til å gjennomføre prosjektet. Her 
vil det være en ypperlig anledning for kommunen til å øke integrering, samhold, trivsel og 
kommunens renommé. 
 
Skolehager er viktige læringsarenaer og det er ikke grenser for hvor fascinerte og stolte barn 
er av å kunne dyrke sine egne grønnsaker. Fra høsten 2020 trer den nye læreplanen kalt 
«fagfornyelsen» inn, der står det at «skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, 
respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet». Uten å spesifikt nevne skolehager så er det 
en sterk oppfordring til å gjeninnføre skolehager. 
 
En samlokalisering av dette vil gjøre at området blir brukt dagtid, kveldstid og i 
sommerferien. Det vil bidra til integrering, samhold, tilhørighet og vil gjøre Nordreisa 
grønnere. Om det blir gjort rett så kan det også bli ett yndet og trygt område for rekreasjon, 
også for de som ikke aktivt dyrker i parsellene. 
 
Vil Ordfører bidra til at Nordreisa kommune igangsetter et arbeid for å planlegge og skaffe et 
egnet område for parsellhager, for eksempel samlokalisert med skolehager, og ressurser til 
VO/FT sitt prosjekt? 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Fred Erlend Rundhaug 
Nordreisa SV 
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Interpellasjon 
 
Ordfører,  
 
10. September var verdensdagen for selvmordsforebygging.  
 
Hvert år tar mellom 500-600 personer i Norge sitt eget liv og tusener av etterlatte påvirkes. I 
disse tallene finner vi alt annet enn jevn fordeling i befolkningen. Det er flere menn enn kvinner, 
flere skeive, flere samer, flere med psykiske lidelser - grupper og minoriteter som trenger 
målrettede og forskningsbaserte tiltak som hjelper.  
 
I anledning verdensdagen la regjeringen fram sin nye handlingsplan for forebygging av 
selvmord. I denne beskrives kommunen som sentral i selvmordsforebyggende arbeid. 
Dessverre viser studier store forskjeller i kvalitet på behandling ved selvmordsproblematikk og 
mange kommuner mangler systemer for behandling og oppfølging av mennesker i 
selvmordsfare.   
 
Folk må vite hvor og hvordan man får hjelp. Primærhelsetjenesten trenger kompetanse og  
fysio-terapeuter og andre yrkesgrupper må vite hvem de skal kontakte om de oppdager 
faresignaler.  
 
Mer enn 80% av de som tar livet av seg i Norge har vært i kontakt med primærhelsetjenesten i 
løpet av det siste året. Fra fastlegens kontordør må det finnes trygge veier til riktig tjeneste.  
 
Helsedirektoratet anbefaler kommunene å utarbeide en plan for forebygging, tidlig identifisering 
og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. I regjeringens handlingsplan skriver de: 
“Planen skal tydeliggjøre hvilke tjenester/enheter som skal inneha hvilke oppgaver/roller. Den 
kan utvikles som en egen plan eller integreres som en delplan i annet planverk. Å sørge for 
nødvendig og tilstrekkelig planverk er et ledelsesansvar.” 
 
Nordreisa kommune har ment å tilsette en kommunepsykolog. Når stillingen etter flere år ikke er 
tilsatt må rekrutteringsarbeidet løftes og prioriteres.  
 
Hvordan har kommunen arbeidet i forhold til dette meget alvorlige tema de senere år – og har 
tematikken vært problematisert formelt?  
Vil ordfører etablere en plan slik anbefalt av Helsedirektoratet? Hvis ja, på hvilken måte vil 
ordføreren benytte seg av det veiledende materialet for kommunenes forebygging av 
selvskading og selvmord i arbeidet med en slik plan.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Tom Vegar Kiil 
Nordreisa SV
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Fra: Olaug Bergset (olaug.bergset@tffk.no)
Sendt: 18.09.2020 20:05:57
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Hilde Anita Nyvoll

Emne: interpellasjon
Vedlegg: interpellasjon.docx
Tusen takk for en utvida frist! Den greidde eg jo med 1 time og 55 min margin 
 
God helg!
 
Olaug
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Interpellasjon 

Nord-Troms må bidra til et anstendig og trygt arbeidsliv 

En betydelig utfordring i samfunnet er et arbeidsliv som har hatt en utvikling med sosial dumping og 
utbredt arbeidslivskriminalitet, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. Konsekvensene har vært 
mindre trygghet knyttet til fast ansettelse og lønn, lavere produktivitet og kvalitet i bransjer og 
leveranser, dårligere lønns- og arbeidsvilkår og færre lærlinger og manglende rekruttering. 

Flere kommuner og fylkeskommuner ønsker å motvirke dette ved å stille krav ved større innkjøp fra 
entreprenører eller tjenesteleverandører.  

Nordreisa kommune er en stor innkjøper i Nord-Tromsmålestokk, delvis gjennom 
Innkjøpssamarbeidet mellom Nord-Tromskommunene.  

Senterpartiet ønsker at Kommunestyret i Nordreisa tar et initiativ til at også Nord-Tromskommunene 
skal bruke sine større innkjøp og investeringer som et bidrag for å fremme et seriøst arbeidsliv – med 
anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar 
samfunnsansvar på alvor.  

Slike krav er tidligere vedtatt av en rekke kommuner, jfr Oslomodellen, Telemarksmodellen m.fl. 
Disse modellene innholder krav som skal ivareta et anstendig og trygt arbeidsliv, som bruk av 
lærlinger, norsk språk som arbeidsspråk for nøkkelpersonell, begrensning i antall ledd under 
hovedleverandøren, lønn mellom oppdrag for ansatte i bemanningsforetak som leverandøren 
benytter til å oppfylle kontrakten med oppdragsgiver, krav om at det i all hovedsak skal benyttes fast 
ansatte ved utførelse av oppdrag, mv.  

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Nordreisa ber om at innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms utarbeider krav til 
leverandørene etter mønster av Oslo-modellen, og at kommunene også etablerer tilsvarende krav 
ved sjølstendig innkjøp fra entreprenører og tjenesteleverandører. 

 

 

Interpellasjon DMS-helsefellesskap 

Helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Det blir etablert 19 
helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert 
helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Disse er igjen delt inn i 
regioner, fem under UNN, av disse utgjør Nord-Tromskommunene en. 

Disse helsefellesskapene er i en etableringsfase samtidig som Nordreisa kommune er i prosess med 
reforhandling av UNN-avtalen om DMS. Så vidt en kan se er det ikke kommet referat eller andre 
tilbakemeldinger på hva som skjer, og hva som er kommunens strategi, verken når det gjelder DMS 
eller etableringen av helsefellesskap. Kan ordfører gi en redegjørelse for hva som skjer, om hun ser 
en sammenheng mellom helsefellesskap og DMS, hva som er kommunens strategi vedrørende dette 
og hvordan vi samhandler med nabokommunene? 
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Kommunestyremøte 24. september 2020 

Spørsmål til ordfører Hilde Nyvoll: 

Ordføreren var på forsommeren på befaring på fylkesveg 7950 
(Storvikveien) som er i meget dårlig forfatning, selv om grøftene og 
endel stikkrenner er utbedret. Denne veistrekningen ble prioritert av 
Nordreisa kommune i forbindelse med behov for ekstraordinære 
Koronamidlene til samferdsel. De ekstra midlene går nå til rassikring, 
bl.a. på Arnøya. 

Jeg vil derfor spørre ordføreren om hun vil ta opp behov for 
asfaltering av fylkesvei 7950 med fylkesråd for samferdsel Kristina 
Hansen, som fordeler potten til fylkesveier for neste år i 
februar/mars 2021? Det er viktig å være ute i god tid, jeg regner at 
planleggingen av hvilke veier som skal få asfalt, starter nå på høsten.  
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 21.09.2020 11:29:23
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Fw: Spørsmål til kommunestyremøte 24.09.20
Vedlegg: Spørsmål til ordførereren.docx
 
 
 

Fra: johanne sommersæter <johso@hotmail.no>
Sendt: mandag 21. september 2020 09:40
Til: Ellinor Anja Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Spørsmål til kommunestyremøte 24.09.20
 
Hei.
Jeg oversender spørsmål til ordføreren til møtet på torsdag.
 
Vennlig hilsen Johanne Sommersæter
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Kommunestyremøte 24. September – spørsmål til ordføreren 

Fra Johanne Sommersæter 

 

Kommuneplan for inneværende periode. 

På fylkesmannens kurs for kommunestyrerepresentantene i Nord-
Troms ble det sagt at det er kun kommuneplanens areal- og 
samfunnsdel som det er lovpålagt å utarbeide hver 
kommunestyreperiode. Alle andre planer er ikke lovpålagt og dermed 
frivillig å utarbeide. 

Jeg vil spørre ordføreren når tid Nordreisa kommune skal begynne 
arbeidet med den nye kommuneplanens areal- og samfunnsdel? 

 

24



Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 21.09.2020 11:29:12
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Fw: Nytt spørsmål til kommunestyre 24. september 2020
Vedlegg: Spørsmål 2 til ordføreren.docx
 
 
 
 
Fra: johanne sommersæter <johso@hotmail.no>
Sendt: mandag 21. september 2020 10:16
Til: Ellinor Anja Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Nytt spørsmål til kommunestyre 24. september 2020
 
Herved oversendes et spørsmål til kommunestyremøte 24. september.
 
Mvh Johanne Sommersæter
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Fra: John Karlsen (John.Karlsen@tromsfylke.no)
Sendt: 19.09.2020 10:43:41
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Spørsmål
Vedlegg: 

Spørsmål Nordreisa kommunestyre 24.9.20

Skolestruktur Storslett sentrum

Flertallet i Nordreisa kommunestyre har som kjent avgjort at vi fortsatt skal ha to skoler på Storslett, og har ikke fulgt rådene som er
gitt fra faglig hold om bare en skole. Hvilke planer foreligger når det gjelder svømmebasseng, gymnastikksal(er), spesialrom og øvrig
infrastruktur som er nødvendig i den forbindelse, og hvilke økonomiske rammer foreligger for hele utbyggingen?

FrP v/ John Karlsen
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

INTEGRERINGS- OG 
MANGFOLDSDIREKTORATET 
Postboks 212 Sentrum 
0103  OSLO 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/1234-9 7881/2020 F30 11.09.2020 

 

Bosetting flyktninger fra flyktningeleiren Moria 

Viser til deres brev av 01.09.2020 om justert anmodning om bosetting av flyktninger 2020 samt 
katastrofen i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Denne uka har store deler av leiren 
brent ned der det bodde nesten 13.000 mennesker. Mange av disse er nå på flukt.  
 
Nordreisa kommune har tidligere anmodet om å bosette 18 flyktninger i 2020. På grunn av 
covid-19 har vi kun mottatt 3 personer hittil i år, det vil si at vi har 15 "ledige" plasser.  
 
Situasjonen og behovet endrer seg fort. Norge vil ta imot 50 flyktninger fra flyktningeleiren 
Moria og i den forbindelse vil vi opplyse om at Nordreisa kommune har kapasitet og er klare til å 
ta imot 15 flyktninger. Det er det minste vi som kommune kan gjøre for medmennesker i krise. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Anita Nyvoll 
Ordfører 
hilde.nyvoll@nordreisa.kommune.no 
77588002 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

28

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 

 
 

 

IMDi  Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo  I  Tollbugata 20 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 19-07371-3 Dato: 01.09.2020 

 
 
 

Justert anmodning om bosetting av flyktninger i 2020  
 
Ber om at brevet blir distribuert til: Ordfører, Rådmann  
 
Viser til brevet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sendte ut til norske kommuner den 
26.6.2020, hvor vi varslet en reduksjon i antall flyktninger som skal bosettes i 2020.  
 
På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger er nasjonale 
prognoser knyttet til behov for bosettingsplasser i 2020 blitt redusert. Prognosene er et anslag 
over hvor mange som forventes å bli bosatt i løpet av året. Prognosen for antallet er nå redusert 
fra 5 120 til 3 600 flyktninger for inneværende år. I tillegg er prognosene for antallet enslige 
mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 140 til 90 personer.  
 
Nordreisa kommune er tidligere anmodet om å bosette 18 flyktninger i 2020. På grunn av 
endringer i behovet for bosettingsplasser for flyktninger i år må anmodningen justeres.  
 
IMDi planlegger bosettingsarbeidet ut ifra prognoser for ankomster og antall innvilgede 
asylsøknader. Disse kan variere gjennom året og det er viktig at kapasiteten til å bosette 
flyktninger er fleksibel og kan justeres i tråd med behovet.   
 
For å imøtekomme et betydelig lavere behov for bosettingsplasser i år, anmoder vi nå Nordreisa 
kommune om å bosette til sammen 11 flyktninger i 2020.  
 
Endringen skal ikke registreres i IMDinett (IMDis fagsystem for bosetting) og det vil ta noe tid før 
endringen er synlig i systemet.   
 
IMDi takker Nordreisa kommune for det gode samarbeidet om bosetting av flyktninger. Vi forstår 
at endringer i antall flyktninger som skal bosettes kan være utfordrende å håndtere for 
kommunen.  
 
I månedene som kommer skal IMDi jobbe for at det reduserte antallet flyktninger som skal 
bosettes fordeles jevnt mellom alle bosettingskommuner.  
 
Bakgrunn for tallene   
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 3600 flyktninger i Norge, 
inkludert 90 enslige mindreårige. Prognosene baserer seg på antallet asylsøkere som er ventet å 
komme til Norge; andel av disse som blir innvilget oppholdstillatelse og antallet 
overføringsflyktninger Stortinget vedtar å bosette. Både antallet asylsøkere som kommer til Norge 
og antallet overføringsflyktninger som kan hentes direkte fra kriseområder har blitt vesentlig 
redusert pga. internasjonale reiserestriksjoner.   
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Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig. 

Vi vil også orientere om at anmodning om bosetting av flyktninger i 2021 sendes ut i løpet av 
oktober i år. Prognosene for bosettingsbehovet 2021 er svært usikre og ligger per i dag cirka et 
sted mellom 2000 og 5000 flyktninger for hele landet.   
  
Ta kontakt med IMDis bosettingsteam dersom det er ønskelig med dialog om anmodningen og om 
bosetting av flyktninger.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristian Mellingen Frida Askeland 
  
Seksjonsleder, Bosetting og tidlig 
innsatsseksjonen, Bosettings- og 
kvalifiseringsavdelingen 

Rådgiver, Bosetting og tidlig innsatsseksjonen, 
Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen 

  
  
  
  
  
Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur      
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IMDi  Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo  I  Tollbugata 20 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig. 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 20-04756-1 Dato: 24.06.2020 

 
 
 

Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som 
følge av koronapandemien   
  
 
På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger er nasjonale 
prognoser for behov for bosettingsplasser i kommunene i 2020 blitt redusert. Prognosene er et 
anslag over hvor mange som forventes å bli bosatt i løpet av året. Disse er nå redusert fra  
5 120 til 3 600 flyktninger for inneværende år. I tillegg er prognosene for antallet enslige 
mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 140 til 90 personer.  
 
Vi understreker at dette er foreløpige tall, og påvirkes blant annet av når innreise for  
overføringsflyktninger kan starte opp igjen. Prognosene kan bli ytterligere redusert. Det er til 
enhver tid gjeldende innreise- og utreiserestriksjoner som avgjør når det vil være mulig å bosette 
overføringsflyktninger igjen.    
 
Som følge av redusert bosettingsbehov vil IMDi sende justerte anmodningsbrev til kommunen over 
sommeren. Kunnskapsdepartementet har fastsatt et kriterium om at laveste anmodning skal 
være   på 10 bosettingsplasser. Den justerte anmodningen for enkeltkommuner vil derfor ikke synke 
under dette tallet med mindre kommunen har avslått bosetting for i år.  
 
Som nevnt i IMDis anmodningsbrev til kommunene i oktober 2019 kan 
prognosene og bosettingsbehovet endre seg gjennom året. Den endelige bosettingen for året 
kan bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for anmodningen. Det er derfor viktig 
at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.   
  
IMDi takker din kommune for det gode samarbeidet om bosetting av flyktninger. Vi forstår at 
et endret nivå på antallet flyktninger som skal bosettes kan være utfordrende å håndtere for 
kommunen. Nærmere informasjon om justert anmodning sendes ut over sommeren.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Tjessem 
avdelingsdirektør 

Kristian Mellingen 
seksjonsleder 
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Fra: Odd Rudberg (halti@reisanasjonalpark.no)
Sendt: 11.06.2020 23:17:19
Til: Nordreisa kommune; post@statskog.no; post@visittroms.no; firmapost@ymber.no; Berit Fjellberg;
nina.bredesen@nordtroms.net; post@ntrm.no; post@kvener.no
Kopi: 'Knut Wilhelmsen'

Emne: Generalforsamling i Halti nasjonalparksenter AS
Vedlegg: Innkalling til generalforsamling Halti nps AS 2020.pdf
Til adressatene:
 
 
Vedlagt følger brev og sakspapirer for generalforsamling i selskapet, onsdag 17. juni klokken 14.00 på Halti.
 
Selskapet har styremøte i forkant og vil legge fram revisors rapport på generalforsamlingen.
 
 
Vel møtt!
 
 
 
Halti nasjonalparksenter AS
Halti National Park Centre
 
Odd Rudberg, daglig leder
+4777588282 / +4790779760
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 23.06.2020 14:46:03
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Geir J Varvik; jan.rydningen@lyngen.kommune.no
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Jan Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel O Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Arne Ørnebakk; Britt Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen;
Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener;
Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20
Vedlegg: Protokoll RR 23.06.20.docx;Midtveisrapport 2020 - Drivkraft Nord-Troms rev 1.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte. I tillegg legger vi ved midtveisrapport fra prosjekt Drivkraft Nord‐
Troms.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 6-2020 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 23. juni 2020 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Jan Rydningen for Dan Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  
Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 

 Sak 28/20 Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark 
 Orienteringssaker: 

o Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget transportinfrastruktur - tilbud 
o Oppstartsmøte regional strategisk næringsplan 
o Status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter (FOT) 

 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 23/20  Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26. mai 2020. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Sak 24/20  Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - midtveisrapportering 
Saksdokumenter:  

 Midtveisrapport Drivkraft Nord-Troms pr juni 2020 (presenteres i møte av 
prosjektleder) 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar midtveisrapporten fra Drivkraft Nord-Troms til 
orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen presenterer midtveisrapporten i regionrådsmøte 
(sendes ut sammen med protokoll). 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Prosjektet har fire fokusområder som er:  

 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdom 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 

 
Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en 
regional vekst. Samskaping for vekst med fokus på å forsterke å bygge opp allerede 
eksisterende kompetanse i regionen. 
 
Prosjektets varighet er 2 år. Prosjektleder ble engasjert i full stilling fra 1. juni 2019. 
Prosjektet har egen styringsgruppe oppnevnt av regionrådet. 
 
Drivkraft Campus Nord-Troms 
Overordnet mål for Campus Nord-Troms er å etablere en pilotmodell for forskning, 
utdanning og læring i distrikts Norge, med overføringsverdi til andre regioner. Ved 
det forventes det et effektmål i form at økt kompetansenivå og konkurranseevne i 
regionen. Med dette er det ønskelig å gjøre Nord-Troms mer attraktiv for 
befolkningen, tilflyttere (økt rekruttering), bedrifter, kompetanseinstitusjoner, og 
økt tiltrekningskraft for lokalisering av nye oppgaver.  
 
Drivkraft ungdom 
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RUST – Regional Ungdomssatsing har fokus på å gjøre ungdom kjent med 
demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og voksne 
politikere, og involvere ungdommen der beslutninger tas. Med den nye 
kommuneloven som ble effektivisert ved konstitueringen av de nye 
kommunestyrene høsten 2019, ble det et krav om etablering av ungdomsråd i alle 
kommuner. Nord-Troms ønsker å spred den gode erfaringen med ungdomsråd og 
samarbeide med KS for å etablere en modell for ungdomsråd og opplæring av 
ungdomsråd.  
 
Drivkraft kvenkultur 
Overordnet mål for Drivkraft Kvenkultur er revitalisering av kvensk språk og kultur, 
gjennom overføring og/eller etablering av kompetansestillinger innen kvenkultur, 
minioritetskultur og kvenske musikerstillinger, og gjennom samarbeid med andre 
satsinger som etablering av et nasjonalt kventeater,  
 
Drivkraft grensesamarbeid 
Hovedmålet med drivkraft grensesamarbeid er å se på en mulig videreutvikling av 
Nordkalottens grensetjeneste og jobbe mot en forutsigbar finansiering av 
grensetjenesten. 
 
Status: 
Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 
og utviklingsmiljø i regionen.  Resultatet skal måles i antall inngåtte 
samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjekt perioden. Fra juni 2019 til 
slutten av desember 2019 er det ikke inngått noen samarbeidsavtaler, men flere 
møter i regionen har gitt gode indikasjoner på at flere ønsker å bidra til spesielt 
Campus Nord-Troms i form av samarbeid. 
 
Videre så skal Drivkraft Nord-Troms bidra til økt sysselsetting med en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 50 sysselsatte i perioden 1.1.2015 til 1.1.2020. Fra 
2015 til 2018 er det en total vekst i antall sysselsatte i regionen på 284 personer. 
Sysselsettingen i regionen har således en gjennomsnittlig vekst på 94,6 personer 
per år, noe som er over prosjektmål. 
 
 
 
Sak 25/20  Medlemskap Trainee Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 (tiltak kompetanse) 
 Protokoll fra møte i regionrådet 26.05.20 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positive til medlemskap i trainee-ordningen til Arena 
Nord-Troms. Kostnader vedrørende medlemskap tas inn regionrådets budsjett for 
2021. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Klipt fra web: 
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Utfyllende informasjon vil bli gitt i regionrådsmøte av daglig leder, som har avtalt 
møte med sekretær for trainee-ordningen 19. juni. 
 
Orientering i møte: 

 Trainee Nord-Troms er et 2-årig pilotprosjekt 
 Har ansatt 3 traineer som starter i september (for ett år) – 46 søknader fra 33 

søkere 
 Pris for medlemskap 2020/2021 kr 5.000 eks mva 
 Medlemskap gir synlighet på nettsiden med logo og mulighet for link til 

nordtromsportalen om ønskelig. Oppdatering av traineeprogrammet  
 
 
Sak 26/20  Uttalelse ny struktur politidistrikt 
Saken utsettes. Saken kommer til høring til høsten. 
 
 
Sak 27/20  Regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune – 
   innspill til kunnskapsgrunnlag  
Saksdokumenter:  

 Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune – ønske om innspill til 
kunnskapsgrunnlag 

 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd sender innspill innen 1.8.20 til regional planstrategi for 
Troms og Finnmark fylkeskommune basert på utfordringer og utviklingsmuligheter 
som er beskrevet i regionrådets: 

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 Notat til Nordområdemeldingen (juni 2020) 
 Kunnskapsgrunnlag og status og strategier – Transportinfrastruktur i Nord-

Troms (2018-2019) 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Troms og Finnmark fylkeskommune informerer i brev om oppstart av arbeidet med 
Regional planstrategi 2020-2023, med henvisning til vedtak i fylkestinget i mars i 
år. Regional planstrategi skal gi politisk prioritering av planinnsatsen i Troms og 
Finnmark og bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. 
 
Forventningene for perioden 2019-2023 innebærer at FN’s bærekraftmål skal være 
det politiske hovedsporet å løse vår tids viktigste utfordringer og skal legges til 
grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regional planstrategi vil være et 
velegnet utgangspunkt for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i 
regionen. 
 
Regional planstrategi vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2020, og bli behandlet 
i fylkestinget i mars 2021. 
 
Fylkeskommunen har planlagt 4 samlinger på ulike steder i prosessen, men grunnet 
corona-situasjonen er det uvisst om og når dette kan gjennomføres. 
Fylkeskommunen ber derfor i første omgang om skriftlige tilbakemeldinger og 
innspill på følgende forhold knyttet til Troms og Finnmark: 

 De største utfordringene 
 Langsiktige utviklingsmuligheter 

 
Fylkeskommunen setter pris på alle innspill som i størst mulig grad ivaretar 
intensjonene om å nå FN’s bærekraftmål. 
 
Innspillfrist: 1. august 2020. 
 
Vurderinger: 
Nord-Troms Regionråd har nylig vedtatt strategisk plan for inneværende 
valgperiode som peker på utfordringer for regionen, og hvilke grep vi kan gjøre 
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sammen for å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet.  
 
Regionrådet har lagt FN’s bærekraftmål til grunn for hvordan vi skal jobbe fremover 
i regionen. Vi skal bruke de bærekraftmålene som er tilpasset vår region som 
utgangspunkt for satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og infrastruktur 
er sentrale tema for regional utvikling i nord, som er viktige for både regionrådet og 
fylkeskommunens satsinger.  
 
Nord-Troms Regionråd har utarbeidet et notat som innspill til 
Nordområdemeldingen som er varslet i høst. Hovedvekten i meldingen vil være på 
samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og 
miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig 
plass i meldingen. Regionrådet har i sitt arbeid fokusert på Nord-Troms – «den 
grønne regionen i nordområdene». Innspillnotatet prioriterer tiltak i nordområdene 
og Nord-Troms basert på tallmateriale og suksesshistorier fra regionen. Her er også 
sammenfall mellom fylkeskommunen og regionrådets satsingsområder. 
 
Regionrådet sitter også på et omfattende kunnskapsgrunnlag i forbindelse med 
infrastrukturrapporten som ble utarbeidet med utgangspunkt i tall fra 2018. Dette 
kan også spilles inn til fylkeskommunens arbeid med kunnskapsgrunnlaget, selv om 
tallene er 2 år gamle. 
 
Disse tre dokumentene vil gi et godt grunnlag for et felles innspill fra Nord-Troms 
til fylkeskommunens kunnskapsgrunnlag. Det er viktig å bidra til 
kunnskapsgrunnlaget i den nye storregionen, slik at Nord-Troms bli synlig og kan 
fremme prioriteringer og tiltak med forankring i planverk og dokumentasjon. 
 
 
 
Sak 28/20 Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er positive til å jobbe videre med denne saken. Regionrådet 
ber sine representanter (ordfører i Kåfjord og ordfører i Kvænangen) i regionutvalget 
i Statskog ta opp problemstillingen i neste møte i regionutvalget. Regionrådet ber 
også de samme ordførerne ta kontakt med Fefo om saken. Saken følges opp på 
møte i regionrådet i september. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
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Orientering om saken ved Hilde Nyvoll: 
Troms og Finnmark er blitt ett fylke der innbyggerne har ulike rettigheter. Finnmark 
har to sett med rettigheter; en finnmarkslov for kommunene i «gamle» Finnmark, og 
en annen lov for de andre kommunene i regionen. Rettighetsspørsmålet til 
Finnmarkseiendommen (Fefo) burde vært en del av forhandlingsgrunnlaget for 
sammenslåingsprosessen av fylkene.  
 
I dag er Fefo grunneier av 95% av tidligere Finnmark fylke. Det er derfor Fefo som 
styrer over rettighetene til jakt og fiske i området. I store deler av fylket kan 
finnmarkingene fiske gratis, mens tilreisende må betale for fiskekort. 
FeFo's eiendom reserveres for finnmarkinger, mens fjell- og utmarksstrekninger i 
Troms forvaltes til fordel for innbyggerne i begge fylkene. Det betyr av Finnmarks 
innbyggere blir likestilt med innbyggerne i Troms når Statskog forvalter sine 
ressurser i Troms, mens rundt 95% av Finnmark reserveres innbyggerne i 
tidligere Finnmark fylke. Innbyggerne i tidligere Troms er nå likestilt med sine 
medborgere i resten av landet innenfor Fefo.  
 
Spørsmålet om bruksrett i regionen lengst nord må avklares slik at alle innbyggerne 
i nyfylket Troms og Finnmark blir likebehandlet når det gjelder tilgang til 
innlandsfiske, laksefiske, småviltjakt og storviltjakt. Det er også naturlig å bli 
likestilt når det gjelder avgiftsnivå på tilgangen til disse ressursene. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Arbeid med notat – Nordområdemeldingen 
Oppfølging: 

 Notat er ferdigstilt fra administrasjonen med tallmateriale fra 
fylkeskommunen.  

 Notatet sendes til ordførerne med frist torsdag 25. juni for tilbakemelding. 
 Notatet skal sendes fredag 26.06. til: 

o Troms og Finnmark fylkeskommune ved administrasjonen 
o Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved administrasjonen 

(har samordningsansvar for meldinga) 
 Følgebrev, prioritering av tiltak samt PP-presentasjon ferdigstilles etter 

ferien. 
 
 
Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs 
Orientering i møte ved daglig leder: 
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De to politiske samarbeidsorganene Vest-Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd 
har sendt et innspillnotat til Troms og Finnmark fylkeskommune for å utløse de 
allerede bosatte arbeidskraftreservene i vår region. Mål; 

 å aktivere den arbeidskraftreserven som befinner seg på jente- og 
gutterommene som følge av «drop-out» av det ordinære og rettighetsbaserte 
skoleløpet. Det vil si unge voksne mellom 19-35 år som verken er i jobb eller 
utdanning. 

 å forebygge flere «drop-in» på ungdomsrommet som følge av at de 
tradisjonelle skoleløpene ikke passer for dem, og at arbeidslivet ikke er et 
alternativ som følge av dagens ordninger som vanskeliggjør kombinasjonen 
skole og arbeidsliv. 

 at vi gjennom et slikt pilotprosjekt kunne øke arbeidskraftressursen i vår 
region, som er en stor mangelvare allerede. Prosjektet kan bidra til å møte 
samfunnets behov for kompetente arbeidstakere. 

 å bidra til styrke egenverdien og selvbildet til våre ungdommer og unge 
voksne, og gjennom dette bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitet for 
denne målgruppen. For at vi skal lykkes med dette må vi se «hele mennesket». 
Modellen må også se på boforhold, helsesituasjon, fritid og venner mm for de 
ungdom/unge voksne i målgruppa.   

 at suksessen måles i antall personer som aktiverer sin arbeidskraftreserve, og 
ikke i hvorvidt de avlegger eksamener eller fullfører skoleløp. 

Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering i fylkeskommunen er 
interessert i prosjektet, men har gitt signal om at de ikke kommer ikke til å klare å 
lande noe før sommeren. Det legges opp til et oppfølgingsmøte med avdelingsleder 
Susanne Lupton, TFFK, og administrativ leder i Vest-Finnmark rådet. 
 
 
Covid-19 situasjonen i den enkelt kommune (utsatt sak fra tidligere møte) 
Orienteringsrunde i møte ved ordførere: 

 Storfjord: utfordringer med svenske samer som kommer over grensen (ingen 
kontroll). Samme problemstilling for Målselv og Bardu. Har forsøkt å ta opp 
saken på flere hold, men uten å komme noen vei. Økonomiske ordninger: Har 
opprettet ordninger for lag og foreninger, og for reiselivsbedrifter 

 Nordreisa: avholdt flere arbeidsmøter i formannskapet + inviterte deltakere. 
Antall permitterte er gått veldig ned, ingen konkurser så langt. Det går rette 
veien 

 Kvænangen: observerer flere utenlandske biler. Tror vi må være forberedt på 
at det kan komme en ny bølge. Tror det er viktig med god beredskap 
framover. Har satt av en pott med midler til lag og foreninger, særlig rettet 
mot de minste. Også tiltak mot de nyetablerte bedriftene 
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 Skjervøy: reiselivsbedriftene er hardt rammet, mens sjømatbedriftene ikke 
har vært så hardt rammet. Burde vi sett på noen felles informasjon i 
regionen? Gjøre boende og besøkende oppmerksom på situasjonen? 

 Kåfjord: har laget søkbare ordninger for næringslivet (dekning av kostnader 
og endringer i bedriftene for å møte utfordringer). Også ordninger for lag og 
foreninger 

 
 
Møte med fylkesråd for næring – tidspunkt og program 
Avtalt møte i Nordreisa 13. mai ble utsatt grunnet Covid19. 
Opprinnelig program: fra kl 0900-1400 

 Velkommen – presentasjon/innledning ved rådsordfører 
 Hva skjer i kommunene i Nord-Troms? (ved ordfører og næringskonsulent) 
 Omvisning på Halti 
 Presentasjon av resultater og pågående satsinger – Halti 
 (Arena Nord-Troms og Visit Lyngensfjord – vurdere ift tidsskjema) 
 Drøfting: hvordan kan vi samhandle for vekst og utvikling i regionen? 

Oppfølging: daglig leder sender en henvendelse og ber om å få fysisk møte etter 
ferien. 
 
 
Tilbud fra Transportutvikling – oppdatering av kunnskapsgrunnlag 
infrastrukturrapport Nord-Troms 
Orientering i møte ved rådsordfører: 

 Innhentet pristilbud fra Transportutvikling 
 Regionrådet har ikke kostnadsdekning på årets budsjett. Det er ikke aktuelt å 

organisere dette som et prosjekt/spleiselag som sist  
 Regionrådet ønsker å avvente for å se om vi kan benytte de oppdaterte 

tallene fylkeskommunen har bestilt levering på i høst 
 
 
Orientering fra oppstartsmøte – regional strategisk næringsplan 
Orientering i møte ved daglig leder: 

 Prosessamling 16. juni med næringskonsulenter, Arena Nord-Troms, ansatte 
i regionrådet (Visit Lyngenfjord var også invitert, men måtte melde avbud - 
ønsker å være med i videre prosess). 

 Pekt ut forslag til satsingsområder 
 Forslag om å samkjøre prosesser regionalt og kommunalt – 

næringsplaner/samfunnsplaner 
 Notat fra oppstartsmøte blir utarbeidet (juni/juli). Dette kan danne grunnlag 

for videre arbeid 
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Oppfølging: daglig leder sjekker status i arbeidet med kommunale planstrategier, 
og om utarbeidelse av strategisk næringsplan inngår i planstrategien. Saken følges 
opp i neste regionrådsmøte. 
 
 
Orientering om status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter ved Hilde 
Nyvoll: 

 Flyplassutvalget har bedt om møte med fylkeskommunen siden før jul. Har 
fått svar fra fylkesråden (se under).  

 Nytt møte i flyplassutvalget etter ferien. 
 Ta med forslaget til tiltak 

 
Fra fylkesråden for samferdsel i Troms og Finnmark: 
«I områder hvor markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud, kan Staten pålegge såkalte 
forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyrute. Dette gjelder krav til kapasitet, frekvens, 
ruteføring mv. Dersom ingen flyselskaper vil fly i samsvar med de publiserte forpliktelser uten 
tilskudd, kan staten kjøpe slike flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse. Adgangen til ruten 
kan begrenses til ett luftfartsselskap for et tidsrom på inntil fem år i Troms og Finnmark, Nordland og 
i det nordlige Trøndelag og inntil fire år i resten av landet. Alle godkjente flyselskap i EØS-området 
kan legge inn tilbud på de ulike ruteområdene.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har nå satt i gang arbeidet med å ta over ansvaret for de 
subsidierte FOT-rutene fra Staten.  
 
Dette en svært viktig ansvarsoppgave for fylkeskommunen. Anbudsrutene utgjør den funksjonelle 
kollektivreisen for mange av de lengste transportene og en avgjørende viktig offentlig tjeneste for 
befolkning og næringsliv i Troms og Finnmark. Flyrutene binder vår enorme region sammen og er 
sentral for postgang, pasientreiser og for beredskap ved stengte veger. Rutene er også viktig for 
Forsvarets aktivitet.  
 
Status  
Fylkeskommunen har gått i gang med en prosjektbestilling for arbeidet fram til ny kontrakt kommer i 
drift fra 1. april 2022.  
 
Vi har en løpende dialog med Samferdselsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og Nordland 
fylkeskommune. Dette er en ny oppgave og læringskurven er stigende. Vi er fortsatt i en 
sonderingsfase i forhold til hvilket utrednings-/anbudsarbeid som vil være hensiktsmessig for å skape 
et best mulig beslutningsgrunnlag til politisk behandling og et tidfestet opplegg for dette.  
Hovedfokus framover er å utarbeide prosjektbestilling og et godt forankret mandat tilknyttet med de 
nødvendige ressurser for å løse bestillingen.  
 
Fylkeskommunen er i prosess med å rekruttere medarbeidere for å sette sammen et best mulig 
fagteam. Når nødvendig personell er på plass vil arbeidet bli intensivert. 
 
Vurdering av videre behandling  
Fylkesrådet vil legge fram en prosjektramme for fylkestingets samling i oktober 2020.  
Prosjektrammen vil inneholde utredningsrapportenes dokumentasjon med vurderinger, en skisse 
til tidslinje/fremdriftsplan, prosjektorganisering, samarbeid med andre regioner, dialog med 
markedet (herunder høringsprosess) og prinsipper for gjennomføring av konkurransen.» 
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DRØFTING: 
Regionrådsmøter i september (sjømatkonferanse, fellesmøte RU mm) 

 Tirsdag 8. september – Sjømatkonferansen på Skjervøy, i et mindre format 
enn tidligere. Fokus på samferdsel og leverandørutvikling.  

 Tirsdag 29. september – i møteplan skype-møte. Forslag om å fremskyve 
fellesmøte med rådmannsutvalget som er satt på møteplan i oktober til 
septembermøte for å behandle handlingsplan for regionrådet 2020-2021 
med budsjett. I tillegg må ny samarbeidsavtale for «Nord-Troms rådet» 
behandlet i regionrådet før den sendes til behandling i eierkommunene. 
Regionrådet gjør følgende endringer i møteplan: fellesmøte med 
rådmannsutvalget og møte i regionrådet avholdes som lunsj-lunsjmøte 28.-
29. september i Nordreisa. 

 
Åpen post 

 Kystsoneplan – rullering. Behov for rullering av planen i de fleste kommuner. 
Er det mulig å kjøre felles prosess?  

o Oppfølging: Ordfører i Kvænangen følger opp saken og sender epost 
til de andre kommunene i Nord-Troms (har kommunene prioritert 
kystsoneplan i planstrategi? Mulig oppstart i 2021? mm) 

 
 
REFERATSAKER: 
Nord-Troms Regionråd: pressemelding «Fylkesrådet må prioritere 
rassikringsprosjekt i Nord-Troms nå! 
Storfjord kommune: «Støtteerklæring til Lyngen kommune – Pollfjellet 
Salten regionråd: «Uttalelse RNB: Skattlegging av havbruksvirksomhet og fremtidige 
inntekter til havbrukskommunene»  

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Møtet hevet kl 1120 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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1. INNLEDNING 

 

Drivkraft Nord-Troms - et prosjekt initiert av tidligere Troms fylkeskommune, Nord-Troms 

Regionråd har prosjektledelse med prosjektleder engasjert i 100 % stilling i prosjektperioden 

på 2 år. Prosjektets hadde oppstart 1. juni 2019 og har fire satsingsområder som er  

 

 Drivkraft Campus Nord-Troms – 50% 

 Drivkraft Ungdom – 20 % 

 Drivkraft Kvenkultur -20% 

 Drivkraft Grensesamarbeid – 10% 

 

Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 

og utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en regional vekst. 

Fokusområdene er valgt ut fra områder der Nord-Troms allerede besitter en kompetanse 

som kan bygges videre på. Største satsingsområdet i prosjektet er etablering av en campus-

modell for høyere utdanning og forskning som utgjør 50 % av prosjektet. De tre andre 

satsingsområdene har fordelt tidsbruk med henholdsvis 20, 20 og 10 %. 

 

Prosjektet har som effektmål å bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør regionen 

mer attraktiv og skaper vekst. 

 

Prosjektet har hatt endringer i styringsgruppe etter første halvår og er nå sammensatt av: 

 

 

  Drivkraft Nord-Troms Styringsgruppe 

Ørjan Albrigtsen – Rådsordfører/Styringsgruppeleder (ny) 

Victoria F. Mathiassen – Styringsgruppemedlem/Representant Ungdom 

John Karlsen – Styringsgruppemedlem/Representant Troms Fylkeskommune 

Marit Hansen – Styringsgruppemedlem/Samfunnskontakt UiT (ny) 

Håvard Høgstad – Styringsgruppemedlem/rep. næring (ny) 
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2. MIDTVEISRAPPORT DRIVKRAFT NORD-TROMS 

2.1 Sammendrag 

 

Prosjektets overordnede mål er: 

 

➢ Å utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i 

regionen 

➢ Bidra til økt sysselsetting 

 

Prosjektet har samfunns- og næringsutvikling som fokus gjennom alle satsingsområdene, og 

jobber aktivt med konkrete tiltak som skal bidra til en enda sterkere region og arbeide mot 

demografiens krefter.  

 

Nøkkelen til suksess finner man i samarbeid i regionen for å fremme samarbeid utover egen 

region, til fylke- og nasjonalt nivå, men også på tvers av landegrensene på Nordkalotten. 

 

Prosjektet har i løpet av siste år involvert og informert politisk og administrativt, på 

kommunalt og fylkesnivå, for å forankre ideene i prosjektet. Samtidig har man arbeidet med 

konkrete tiltak som produksjon av formidlingsmateriale, søknad om midler for finansiering 

og utvikling av Grensetjenesten i Skibotn, dialogseminar, strategimøter, innspillmøter, avtalt 

og planlagt en forankringsrunde i Finnmark for å fremme samarbeid med Nasjonalt 

Kventeater og for å fremme ideen om en Kvensk Formidler under 

landsdelsmusikerordningen. Hatt samarbeidsmøte med KS for å fremme Nord-Troms 

modellen for ungdomsråd og mulighetene for en modul for opplæring av ungdomsråd i KS 

sitt folkevalgt program. 

 

Etter en noe treg start der det var vanskelig å få avtalt møter, hovedsakelig grunnet fylkes- 

og kommunevalg høsten 2019, dernest endringer i styringsgruppen som resultat av valget, 

ble første halvdel av prosjektet brukt hovedsakelig til formidling og forankring. Noen 

konkrete tiltak ble gjennomført, men det er forventet mer strategiske tiltak for å nå konkrete 

mål, i siste halvdel av prosjektet. 

 

Prosjektet har avholdt totalt 6 styringsgruppemøter og deltatt på 2 fellesmøter for drivkraft 

prosjektene i fylket.  

 

 

2.2 Campus Nord-Troms 

 

Hovedmål er å etablere en distribuert distriktsmodell for høyere utdanning og forskning, 

basert på samarbeidsavtaler. Følgende er blitt jobbet med gjennom første år av prosjektet: 

 

➢ Strategiarbeid, møter med kompetanseklynger og potensielle samarbeidspartnere 

➢ Avholdt kick-off/dialogseminar for å få innspill til modell 

➢ Forankring av prosjektet og behovet for en campus-modell 

➢ Gitt innspill til forskningsseminarer 

➢ Kartlegging av andre eksisterende modeller som kan gi verdifulle innspill 

➢ Deltatt på yrkes- og utdanningsmesse 

➢ Etablert ressursgruppe for etablering av campus 

➢ Utarbeidet flere forslag til mulige modeller som det jobbes videre med 

➢ Koplet campus mot andre satsingsområder i prosjektet som Kvenkultur, ungdom og 

Grensetjenesten 
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2.3 Ungdom 

 

Hovedmål er å etablere en modell for ungdomsråd og opplæring av ungdomsråd basert på 

Nord-Troms modellen for ungdomsmedvirkning, og rekruttering av utRUSTede ungdom til 

veilederkorps. Følgende har blitt jobbet med første del av prosjektet: 

 

➢ Avholdt workshop for å sette strategier for ungdomsmedvirkning 

➢ Avholdt samarbeidsmøte med KS Nord 

➢ Kontaktet KS Sentralt og spilt inn forslag om å inkludere et program for opplæring av 

ungdomsråd som modul i folkevalgtprogrammet 

➢ Presentert satsingen på reell ungdomsmedvirkning i flere fora som regionrådsmøter, 

arbeidsmøter og forankringsmøter 

➢ Produsert en reklamefilm for ungdomsmedvirkning med fokus på ungdom og det å 

engasjere seg i ungdomsråd, og en mot voksne beslutningstakere med fokus på 

viktigheten av å involvere ungdommen sin stemme. 

 

 

2.4 Kvenkultur 

 

Hovedmålet er å styrke allerede eksisterende satsinger på revitalisering av Kvensk språk og 

kultur, og etablere/få overført flere kompetansearbeidsplasser til Nord-Troms, da 

henholdsvis innen minioritetskultur, kulturminnevern og musikere under 

landsdelsmusikerordningen. Følgende har blitt jobbet med første del av prosjektet: 

 

➢ Avholdt workshop og strategimøter med Nord-Troms museum, Halti 

Kvenkultursenter, kulturavdelingen Nordreisa, 

➢ Formidlet prosjektmål og hensikter for forankring ute i kommunene, ved 

regionrådsmøter, besøksmøter i Nord-Troms, strategimøter med mer, med tanke på 

forankring 

➢ Deltatt på Kvensk seminar hos Troms Fylkeskommune 

➢ Avholdt møte med Kultur i Troms og Kulturavdelingen i Troms og Finnmark 

Fylkeskommune 

➢ Startet produksjon av et kunstnerisk kart for å plassere Nord-Troms på det kvenske 

kompetansekartet 

➢ Planlagt reise til Finnmark i juni for å kople det kvenske miljøet på satsingsområdene 

til Nord-Troms, som etableringen av Kvääniteatteri og forsøket på å få en kvensk 

formidler under landsdelsmusikerordningen 

 

2.5 Grensesamarbeid 

 

Hovedmålet ved satsingen Grensesamarbeid er å få på plass en forutsigbar finansiering og 

se på utviklingsmuligheter for Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn, Storfjord. Prosjektet 

har i første halvdel jobbet med følgende: 

 

➢ Besøksmøte og strategimøter hos Nordkalottens Grensetjeneste 

➢ Forankring av grensetjenesten sitt virke, behov for finansiering og utviklingspotensial 

i flere møter i Nord-Troms som regionrådsmøter, strategimøter, besøksmøter i 

kommunene m.m. 

➢ Avholdt workshop/strategimøte sammen med Grensetjenesten og ordførere fra 

regionen 

➢ Deltatt på seminar om Grensemobilitet i Tromsø 

➢ Avholdt/deltatt på møte med fylkesråd for næring for å løfte behovet for finansiering 

og viktigheten av Nordkalottens Grensetjeneste sitt virke for rekruttering og 

næringsetablering på nordkalotten 

➢ Utarbeidet søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune for midlertidig finansiering 

av tjenesten 
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2.6 Rapportering sysselsetting 

 

Prosjektplan har skissert en forventet vekst i sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig 

vekst på 50 sysselsatte i perioden.1.2015 tom 1.1.2020. Siden målingene er fra før 

prosjektstart vil ikke sysselsettingen være en direkte effekt av prosjektet, men er likevel tatt 

med til orientering. Tabellene under viser sysselsetting i kommunene og sysselsatte i 

kommunene uavhengig av bosted. 

 

Tabell 1  Sysselsetting i kommunene 

ÅR/ 
KOMMUNE 

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen   

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Total vekst i  
regionen(År/total) 

2015 886   1013  1325   1391  2277   543    
2016 889 3 987 -26 1304 -21 1369 -22 2274 -3 542 -1 -70 
2017 878 -11 983 -4 1318 14 1406 37 2282 8 545 3 47 
2018 885 7 979 -4 1326 8 1437 31 2324 42 559 14 98 
2019 867 -18 954 -25 1323 -3 1443 6 2355 31 538 -21 -30 

Total vekst   -19   -59   -2   52   78   -5 45 
 

 

Tabell 2  Sysselsatte i kommunene uavhengig av bosted 

ÅR/ 
KOMMUNE 

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen   

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Total vekst i  
regionen(År/total) 

2015 693   733  1159   1285  2003   453    
2016 723 30 749 16 1108 -51 1281 -4 2092 89 449 -4 76 
2017 731 8 784 35 1149 41 1320 39 2076 -16 454 5 112 
2018 792 61 811 27 1137 -12 1397 77 2096 20 495 41 214 
2019 788 -4 768 -43 1175 38 1405 8 2052 -44 479 -16 -61 

Total vekst   95   35   16   120   49   26 341 
 

 

Statistikker utarbeidet av Troms og Finnmark Fylkeskommune viser at Nord-Troms har en 

utfordring når det kommer til befolkningsnedgang og fødselsunderskudd. Videre viser 

statistikken at Nord-Troms ligger bak med 21 % sammenliknet med Nord-Norge 24 % og 

virkemiddelsonen 27 %, når det kommer til utdanning på høgskole og universitetsnivå. I 

tillegg ligger også Nord-Troms høyt på statistikken over offentlige arbeidsplasser med totalt 

36 % mot virkemiddelsonen og Nord-Norge totalt med hhv 27 % og 24 %. 

 

Tallene viser at tiltak innen kompetanseheving og næringsutvikling er viktig for årene som 

kommer for å motvirke de sterke demografiske utfordringene.    
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2.7 Prosjektregnskap og prosjektbudsjett 

 

Halvårsregnskap vil ikke være tilgjengelig før august 2020. Nedenfor er prosjektregnskap til 

og med 31.12.2019. Timer for møter og eget arbeid er lagt til som kostnadspost basert på 

78 timer egenarbeid for NTRR ansatte og 274 timer for møter (der egentid for NTRR ansatte 

og prosjektleder er fratrukket møtetid). Prosjektledelse har egen regnskapspost. 

 

Tabell 3  Regnskap per 31.12.2019 

Kategori Tildelte midler 
Forbruk per 
31.12.2019 

Personellkost inkl. pensjon og forsikring 1 600 000 390 875 

Adm. Kostnader/kontor 200 000 77 115 

Styringsgruppe 100 000 1 797 

Møtekostnader 50 000 6 915 

Reiser 150 000 22 811 

Arenabygging/eget arbeid* 500 000 176 000 

Informasjon/formidling/spredning 300 000 44 896 

     
Totalt 2 900 000 720 409 

      
*Arenabygging/eget arbeid er ikke ført som en kostnad i årsbudsjett for 2019 

 

Budsjett for resterende prosjektperiode fra januar 2020 til og med mai 2021 i tabell under: 

 

Tabell 4  Prosjektbudsjett 01.01.2020 til prosjektslutt 31.05.2021 

Kategori 
Tilgjengelige midler  
per årsslutt 

Budsjettert for  
resterende 
prosjektperiode 

Personellkost inkl. pensjon og forsikring 1 209 125 960 000 

Adm. Kostnader/kontor 122 885 122 885 

Styringsgruppe 98 203 24 000 

Møtekostnader 43 085 132 569 

Reiser 127 189 140 000 

Arenabygging/eget arbeid 324 000 324 000 

Informasjon/formidling/spredning 255 104 417 731 

Totalt 2 179 591 2 121 185 

      

Tidligere brukte midler   720 409 

Tilgjengelige midler ikke fordelt   58 406 
Totalt forventet kostnad 
tildelt/budsjett   2 900 000 
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3. PLAN FOR VIDERE ARBEID SISTE HALVDEL AV 

PROSJEKTET 

 

 

 

Prosjektet har som målsetting og fullføre de fleste målene som er satt i prosjektplanen, men 

ser at det kan være noen utfordringer: 

 

 Prosjektet har som målsetting å ha utarbeidet en campus-modell for utprøving innen 

prosjektslutt. Det vil bli utfordrende å få testet ut modellen innen gitt tidsramme.  

 Det har vært en utfordring å få til et samarbeid med KS i etablering av en modell for 

ungdomsmedvirkning. Prosjektet jobber foreløpig uten KS, men håper å få til et 

samarbeid med KS i løpet av 2020. 

 Det er utfordrende å få overført/etablert kompetansearbeidsplasser til regionen. Ved 

prosjektslutt er det sannsynlig at ikke alle 5 stillingene som er ønsket i prosjektet er 

oppnådd, men det jobbes for å få på plass en kvensk formidler på prosjektbasis og 

en kulturvernstilling. 

 Det er forventet at prosjektet bidrar til en bedre finansiering av Grensetjenesten før 

prosjektslutt, men usikkert om det er mulig å få den permanent innen gitt 

tidsramme. Videre sees det på utviklingsmuligheter innen rekruttering, kompetanse 

og næringsutvikling som har synergier til Campus. En samarbeidsavtale mellom dem 

er forventet ved prosjektslutt, mens oppbemanning for å ivareta oppgavene er gitt en 

forutsigbar finansiering 

 

Se vedlagt tidslinje med hovedmål for resterende del av prosjektet!  
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Tidslinje fra mai 2020 til prosjektslutt 

Campus Nord-Troms 

 

 

 

Ungdomsmedvirkning 
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Kvenkultur 

 

 

Grensesamarbeid 
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Fra: Maylill Synøve Henriksen (Maylill.Henriksen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 30.07.2020 10:58:08
Til: rms@nordtroms.net; rektor@straumfjordnesskole.no; 'torarne69@hotmail.com'; Ottar Remmen; Merete
Rasmussen; Ranveig Jensen; Svein Arne Eide; Siv Elin Hansen; Olaug Bergset; ramona.thomassen; Hilde Anita
Nyvoll; Vegard Tvedt Pedersen; Siri Ytterstad; Edel Gulbrandsen; Dag Funderud; Rita Toresen; Jan Hugo Sørensen
Kopi: 

Emne: Protokoll fra møte i BUK 5. juni 2020
Vedlegg: Protokoll fra møte i BUK 05.06.20.pdf
Vedlagt følger protokoll fra møte i BUK.
Skolen har ansvar for å videreformidle protokollen til elevrådet.
 
Oppfølging av saker:
PS 2/20 – Asfaltering bussholdeplass Storslett skole – sektorleder Dag Funderud
PS 3/20 – Egen skolebuss for elevene som bor i Kildalen/Krakenes – administrasjon oppvekst
PS 4/20 – Bedre ipad‐deksel – rektor Storslett skole
PS 5/20 – Alpinbakke i hoppbakken – Ungdomsrådet
PS 6/20 – Klatrevegg – Ungdomsrådet
PS 7/20 – Forslag til utlysningstekst ungdomskontakt – rektor Storslett skole
PS 8/20 – Søknad om støtte til fotballvegg – sektorleder oppvekst
 
 
Vennlig hilsen
Maylill Henriksen
Konsulent
 

Nordreisa kommune
77588012
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Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Teams, Teamsmøte 
Dato: 05.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 14.00 
Følgende faste medlemmer møtte: 
   
Ungdomsrådet 
Ramona Soleng Thomassen 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Reisa Montessori skole 

  

Lars Ingvar Nilsen Samuelsen   
 Hans Ailo Siri 
 Rotsundelv skole 
 Kaja Paulsen 
 Marit Susanne Kalseth 
 Storslett skole 
 Ronja Vang 
 Pernille Båtnes Rasmussen 
 Mina Storslett 
 Ane Rognmo Kristiansen 
 Joakim Iversen 
 Sigve Benonisen 
 Aslaug Henriksen 
 Esrom Haile 
 Oskar Elias Johansen 
 Martin Bergmo 
 Jens Giæver 
Straumfjordnes skole har meldt forfall. 
   
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Vegard Tvedt Pedersen         Ungdomskontakt 
Hilde Nyvoll 
Edel Gulbrandsen 
Siri Ytterstad 

Ordfører 
For sektorleder oppvekst og kultur 
Sektorleder oppvekst og kultur 
 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Ramona S. Thomassen  Edel Gulbrandsen 
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  Møtesekretær 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Referatsak   
RS 1/20 Brannøvelse på bussene  2020/83 
RS 2/20 Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019  2016/1153 
RS 3/20 Protokoll RUST 13.1.2020  2016/1153 
RS 4/20 Protokoll fra møte i RUST 18.mars 2020  2016/1153 
RS 5/20 Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet  2019/135 
RS 6/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20  2020/83 
PS 2/20 Asfaltering bussholdeplass Storslett skole  2019/77 
PS 3/20 Egen skolebuss for elevene som bor i 

Kildalen/Krakenes - sak til BUK 
 2020/604 

PS 4/20 Bedre iPad-deksel - sak til BUK  2020/604 
PS 5/20 Alpinbakke i hoppbakken - sak til BUK  2020/604 
PS 6/20 Klatrevegg - sak til BUK  2020/604 
PS 7/20 Forslag til utlysningstekst ungdomskontakt  2020/604 
PS 8/20 Søknad om støtte til fotballvegg  2020/604 
PS 9/20 Møteplan for BUK 2020   
PS 10/20 Valg av medlemmer til BUKA   
 
 

PS 1/20 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
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RS 1/20 Brannøvelse på bussene 

RS 2/20 Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019 

RS 3/20 Protokoll RUST 13.1.2020 

RS 4/20 Protokoll fra møte i RUST 18.mars 2020 

RS 5/20 Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet 

RS 6/20 Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20 

PS 2/20 Asfaltering bussholdeplass Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 
Behandling: 
 
Ramona Soleng Thomassen fremmet følgende forslag: Foreslår at PS 1/20 endres til en 
referatsak om det er slik at ingen har sendt den inn som sak til dette møtet. 
 
Jens Giæver fremmet følgende forslag: Vi mener at en deler av bussholdeplassen til Storslett 
Skole bør asfaltereres (vedlegg). Vi mener dette bør gjøres for å gjøre plassen elever venter og 
busser kjører bedre og fri for vannpytter. VI mener at det også burde bli installere 
synkekummer.  
Ny grus bør også bli lagt mellom bussholdeplassen og skolen 

 
 
 
Det ble stemt over forslaget til Thomassen. 11 stemte mot og 4 stemte for forslaget falt derved 
 
Det ble stemt over forslaget til Giæver. 10 stemte for og 6 stemte mot. Forslaget ble dermed 
vedtatt.  
 
Saken oversendes driftsutvalget for videre behandling. 

Vedtak: 
Vi mener at en deler av bussholdeplassen til Storslett Skole bør asfaltereres (vedlegg). Vi mener 
dette bør gjøres for å gjøre plassen elever venter og busser kjører bedre og fri for vannpytter. VI 
mener at det også burde bli installere synkekummer.  
Ny grus bør også bli lagt mellom bussholdeplassen og skolen 
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Rådmannens innstilling 
Bussholdeplassen ved Storslett skole asfalteres ikke. Det  gjøres vedlikeholdstiltak i kommunal 
egenregi sommeren 2019.  Kostnadsramme for tiltaket er kr 80.000 og belastes driftsbudsjettet 
hos Anleggsdrift.  

PS 3/20 Egen skolebuss for elevene som bor i Kildalen/Krakenes - sak til BUK 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Ramona Solen Thomassen: Saken oversendes oppvekstutvalget slik at de kan ta 
kontakt med Troms fylkestrafikk. 
 
Forslaget fra Thomassens enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken oversendes oppvekstutvalget slik at de kan ta kontakt med Troms fylkestrafikk. 
 

PS 4/20 Bedre iPad-deksel - sak til BUK 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Forslag til innstilling fra Ramona Soleng Thomassen: Saken tas opp med rektor på den 
gjeldende skolen. 
 
Forslaget fra Thomassen enstemmig vedtatt.  
 
Sekretariatet sender vedtaket til rektor ved Storslett skole. 
 

Vedtak: 
Saken tas opp med rektor på den gjeldende skolen. 
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PS 5/20 Alpinbakke i hoppbakken - sak til BUK 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen fremmet følgende forslag: Det opprettes en arbeidsgruppe som i 
samarbeid med ungdomsrådet utreder saken. 
 
Forslaget til Thomassen ble enstemmig vedtatt. 
 
I samarbeid med Ungdomsrådet skal Aslaug Henriksen, Pernille Båtnes Rasmussen og Ronja 
Vang, alle tre fra Storslett skole, delta i arbeidsgruppen.  

Vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe som i samarbeid med ungdomsrådet utreder saken. 
 

PS 6/20 Klatrevegg - sak til BUK 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen fremmet følgende forslag: Det opprettes en arbeidsgruppe som lager 
en spørreundersøkelse der resultatene sendes til driftsutvalget slik at de kan utrede saken videre. 
 
Forslaget til Thomassen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe som lager en spørreundersøkelse der resultatene sendes til 
driftsutvalget slik at de kan utrede saken videre. 
 

PS 7/20 Forslag til utlysningstekst ungdomskontakt 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
BUK ønsker ikke at utlysningen skal ha med kvalifikasjonen som sier man må ha helse, 
sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning. Dette grunnet med at vi tror disse 
søknadskriteriene vil hindre gode kandidater og gjøre søket smalere enn nødvendig. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
BUK ønsker ikke at utlysningen skal ha med kvalifikasjonen som sier man må ha helse, 
sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning. Dette grunnet med at vi tror disse 
søknadskriteriene vil hindre gode kandidater og gjøre søket smalere enn nødvendig. 
 

PS 8/20 Søknad om støtte til fotballvegg 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Rotsundelv skole søker om støtte til å finansiere fotballvegg i skolegården. De søker om kr 
5000,-. Resterende kostnader har de søkt om å få fra skolen.  
 
Søknaden ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Rotsundelv skole tildeles kr 5000 i støtte til å finansiere fotballvegg i skolegården.  
 

PS 9/20 Møteplan for BUK 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Møteplan for 2020. Neste BUK møte avholdes 1.oktober. Møteplan for 2021 vedtas på 
høstmøtet. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Neste BUK møte avholdes 1.oktober. Møteplan for 2021 vedtas på høstmøtet. 
 

PS 10/20 Valg av medlemmer til BUKA 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2020  
 

Behandling: 
Valg av medlemmer til BUKA 
Ordfører: Ramona Soleng Thomassen, vara: Oda Fossvoll 
Mellomtrinnet: Ane Rognmo Kristiansen, vara: Mina Storslett 
Medlem: Pernille Båtnes Rasmussen, vara: Oskar Elias Johansen  
Medlem: Ronja Vang, vara: Jens Giæver 
Medlem: Alf Sindre Einevoll, vara: Esrom Haile 
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Forslaget ble avstemming vedtatt. 
 

Vedtak: 
Valg av medlemmer til BUKA 
Ordfører: Ramona Soleng Thomassen, vara: Oda Fossvoll 
Mellomtrinnet: Ane Rognmo Kristiansen, vara: Mina Storslett 
Medlem: Pernille Båtnes Rasmussen, vara: Oskar Elias Johansen  
Medlem: Ronja Vang, vara: Jens Giæver 
Medlem: Alf Sindre Einevoll, vara: Esrom Haile 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 23. mars 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Mathilde Stabell 

 

 

Sakskart 

 

5/20 RUST møte 

6/20 Ungdommens Fylkesting 

7/20 Eventuelt 

 

 

 

5/20 

Ramona og Jon Andreas deltok på RUST møte som egentlig skulle avholdes i Olderdalen, 
men på grunn av utbruddet av corona viruset ble møtet avholdt over Microsoft Teams. 
Vanligvis er det delte møter med Regionrådet og Fagrådet, mens denne gangen var det et 
stort felles møte på grunn av situasjonen. 

Regionrådets ville ha innspill fra det regionale ungdomsrådet angående blant annet buss, 
veier, internett, fritidstilbud med mer. 
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Det var også en gjennomgang av hver kommunes arbeid rettet mot ungdom. 

Nord-Troms Pride var også oppe til diskusjon under møtet i RUST. 

 

6/20 Ungdommens Fylkesting 

Oda informerer Nordreisa Ungdomsråd om Ungdommens Fylkesting. 

Ungdomsrådene i Troms og Finnmark var samlet der, og Oda ble valgt inn på tinget for en ny 
periode. 

Det var blitt leid inn en konsulent for å hjelpe og veilede hvordan Ungdommens Fylkesting 
skal jobbe fremover. 

Johannes fra Lyngen (nå også leder i det regionale ungdomsrådet) ble valgt inn som leder. 

 

7/20 Eventuelt 

Det ble valgt to stykker som går inn i rollen som Sosial Media ansvarlig i Nordreisa 
Ungdomsråd, og det ble Emma og Jens.  

Ungdomsrådet har blitt spurt om å arrangere 16. mai arrangementet som har vært vanlig i 
tidligere år, men på grunn av situasjonen med corona lar det seg ikke gjøre. Det ble også 
nevnt at Nordreisa Ungdomsråd skal jobbe politisk, men at de også kan støtte et slikt 
arrangement i fremtiden om det skulle bli aktuelt. 

Ramona tar opp en sak angående brannøvelse i skolebusser. Saken ble tatt opp i BUK for et 
par år siden. Bakgrunnen er at det var brann i skolebussen fra Oksfjord for noen år siden, og 
Ramona nevner at erfaringene fra den gangen tilsier at slike øvelser vil være svært viktig. 
Nordreisa Ungdomsråd stiller seg positiv til saken. 

Vegard (ungdomskontakt) informerer om at BUK er utsatt på grunn av corona virus 
utbruddet, og at ny dato vil komme når det er klart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 25.03.20. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 5. mai 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Mathilde Stabell 

 

 

Sakskart 

 

8/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

9/20 Utvalgsmøter 

10/20 Brannøvelse på skolebusser 

11/20 Prosjekt: Ung i Nordreisa 

12/20 Eventuelt 

 

 

 

8/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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9/20 Utvalgsmøter 

Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden 
sist. På grunn av utbruddet av coronaviruset og tiltakene som har blitt satt inn siden har det 
gått mye over teams. 

Det har vært spesielt mye aktivitet i Helse- og Omsorgsutvalget hvor coronaviruset har vært 
mye diskutert. 

 

10/20 Brannøvelser på skolebusser til høsten 

Det har tidligere vært tatt opp i Ungdomsrådet at de ønsket at det skulle bli gjennomført 
brannøvelser på skolebussene i kommunen. 
Ramona, leder i Ungdomsrådet, var selv med på å oppleve brann i en skolebuss. 

Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på et slikt initiativ, og det jobbes videre mot 
å få dette til. Skolene og buss selskapet har vært positive til å gjennomføre brannøvelser, og 
det ser ut til at det vil bli avholdt brannøvelser i starten av neste skoleår. 

Vegard følger opp saken. 

 

11/20 Prosjekt: Ung i Nordreisa 

Ungdomskontakten tar opp dette temaet med Ungdomsrådet for å få tilbakemeldinger og 
kanskje nye ideer for prosjektet. 
Prosjektet er helt i startfasen. Meningen med prosjektet er å synliggjøre organisasjoner, 
klubber, psykologer, helsesøstre med mer for ungdommene i Nordreisa kommune. 

Ungdomsrådet kommer med mange forslag på hva et slikt prosjekt kan inneholde, blant 
annet er de opptatt av at det er en kommunepsykolog ansatt i kommunen. 

 

12/20 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker ble tatt opp. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 06.05.20. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 22. juni 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Mathilde Stabell 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
 

 

 

Sakskart 

 

13/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

14/20 BUK 

15/20 Utvalgsmøter 

16/20 Eventuelt 

 

 

 

13/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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14/20 BUK 

Tidligere i måneden var det avholdt årets første BUK møte. 

Ordfører i BUK forteller om hvilke utfordringer coronaviruset forårsaket gjennomføringen av 
BUK møte denne gang. Hun går også gjennom hvilke vedtak og arbeidsgrupper som ble satt i 
løpet av møte. Det er også kommet tilbakemeldinger om at å ha et digitalt BUK møte ikke er 
optimalt, og man sikter på å ha det fysisk neste gang. Neste møte dato er satt til 1.oktober 
2020. 

 

15/20 Utvalgsmøter 

Flere av medlemmene har deltatt på utvalgsmøter og kommunestyre møte siden sist. 
De som har vært på disse møtene går gjennom saker som kan være aktuell for 
Ungdomsrådet. 

 

16/20 Eventuelt 

Nord-Troms Pride ble arrangert tidligere i måneden, og siden Ungdomsrådet var med på å få 
dette arrangert blir det tatt opp som en sak. Det blir raskt gjennomgått hva som skjedde på 
Pride. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 22.06.20. 
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•   Originaldokumentet med signaturdetaljer på hver side
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 07.07.2020 22:11:24
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Fwd: Referat styremøte Nordreisa Bygdedraktutvalg
Vedlegg: Styremøte i Nordreisa Bygdedraktutvalg den 07.docx
 
From: Ann Mary Lund <Ann.Mary.Lund@nordreisa.kommune.no>
Sent: Tuesday, July 7, 2020 10:08:09 PM
To: Ruth Uhlving <Ruth.Uhlving@nordreisa.kommune.no>; olsen.aashild@gmail.com <olsen.aashild@gmail.com>
Cc: Ellinor Anja Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>
Subject: Referat styremøte Nordreisa Bygdedraktutvalg
 
Hei
Referat fra styremøte i Nordreisa Bygdedraktutvalg
 
MVH Ann Lund
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Styremøte i Nordreisa Bygdedraktutvalg den 07.07.20 

 
Tilstede: Åshild Olsen, Ann Helen Jensen og Ann Lund 

 

01/20: Nordreisa Bygdedraktutvalg har samme medlemmene som ved forje 
valg. 

02/20: Det har vært avholdt bunadkurs vinteren 2019/20, hel drakt, barnedrakt, 
vest og skjorte. 

03/20: Bunadkurs vinteren 2020/21: Det blir kurs som tidligere men med 
begrenset antall deltakere. Første mann til mølla prinsipp angående påmelding. 

Vi i utvalget deler på kursoppgavene. 

Kurset avholdes fra og med oktober 2020 til april 2021. 

04/20: Åshild Olsen har fått trykt opp 10 sømbeskrivelser til kvinnedrakt, 10 
skjortesømbeskrivelser og 10 vestbeskrivelser. 

Levert til Flexi 5 av hver. 

05/20: Ludvikskjorta ble lånt til kvenspillet. Åshild har lufta og reparert noen 
deler. Levert tilbake til arkivet i kommunen 30/10-19. 

06/20: Åshild Olsen har flytta 11 permer m.m. tilhørende bygdedraktutvalget, 8 
stk. til fjernarkivet i kommunehuset, Ellinor Evensen skulle sette dem på plass. 
Måtte bare sette dem utenfor døra til arkivet. 

Resten ble satt inn på Solvoll. Noe ble kasta. Kopieringsorginalene til 
kvinnedrakten og barnedraktene er nå på Solvoll. Har og rydda i alle skap. 

07/20: Åshild Olsen har sydd en Reisadrakt til ei dukke kvinnedrakten, etter 
bestilling til biblioteket. 

 

Referent: Ann Lund 
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Nordreisa kommune

 

Postboks 174 . '

9156 STORSLETT i  8  JUN 2020

Deres ref. Vår ref. Dato

2020/5302 20/19 15.06.2020

Svar på brev om  støtte  til opprop

J eg viser til oversendelse 11. mai 2020 av vedtak fra Nordreisa kommunestyre av 7. mai

s.å. I vedtaket gir kommunen støtte til oppropet «Evakuer barna fra Moria», og

regjeringen blir bedt om å «svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot

enslige mindreårige flyktninger fra flyktningleirene».

Jeg deler bekymringen for forholdene i mottaksleirene på de greske øyene og

belastningen dette påfører sårbare grupper. Det greske asyl- og mottakssystemet er

under press som følge av økningen i migranter til Hellas i 2019. Mange lever under

vanskelige forhold i disse leirene, og utbruddet av covid-19 gjør situasjonen ytterligere

krevende. I likhet med andre land i Europa følger vi situasjonen, bl.a. med tanke på

hvordan Norge best kan bistå Hellas.

Det er et nasjonalt ansvar å sikre forsvarlige mottaksforhold og tilgang på

basistjenester. Hellas har likevel over flere år mottatt omfattende bistand fra EU og

europeiske land, inkludert Norge, for å sikre en forsvarlig standard i det greske asyl- og

mottakssystemet. Gjennom EØS-midlene har Norge kanalisert mer enn 600 mill.

kroner til å bedre kvaliteten og kapasiteten i den greske asyl— og mottakssektoren. En

betydelig del av dette er rettet inn mot sårbare grupper. Et sentralt tiltak er etablering

av om lag 300 mottaksplasser på fastlandet for sårbare migranter, herunder

mindreårige asylsøkere.

Bare langsiktige løsninger innenfor en europeisk ramme gir gode svar på de utfordring-

ene Europa står overfor ved sin yttergrense. Regjeringen ønsker en varig og bindende

ordning for ansvars- og byrdedeling, med bred europeisk deltakelse. Det er svært viktig

at en slik mekanisme ikke fører til at flere legger ut på en farlig reise mot Europa. Det

Postadresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Kontoradresse: Gullhaug Torg 4A Telefon: 22 24 51 00

Org. nr.: 972 417 831
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vil bidra til å opprettholde smuglermarkedet, noe som særlig rammer sårbare grupper

som barn med og uten familie.

Det nåværende initiativet til relokalisering fra Hellas er ikke en slik felleseuropeisk

løsning. Ifølge Europakommisjonen har rundt 10 land sluttet seg til dette initiativet. Kun

to land har foreløpig faktisk gjennomført relokalisering der Luxemburg har tatt imot 12

personer og Tyskland skal ha relokalisert 47. For å avhjelpe greske myndigheters

umiddelbare behov med håndtering av migrasjonsutfordringene, har regjeringen

likevel besluttet å bidra til dette relokaliseringsinitiativet. Forutsetningen for et norsk

bidrag er at minst  8—10  av de landene som har sluttet seg til initiativet, faktisk

relokaliserer det antallet de har gitt løfter om. Regjeringen vil prioritere sårbare barn og

familier med stor sannsynlighet for å få oppholdstillatelse. Disse vil bli tatt innenfor den

årlige kvoten for overføringsflyktninger som Stortinget har sluttet seg til.

Jeg vil avslutningsvis minne om at det i verden i dag er et stort antall flyktninger, altså

personer med avklart beskyttelsesbehov, herunder også svært mange barn og unge

som kan være ytterligere utsatt som følge av Covid-19. De siste fem årene har Norge

tatt imot 12 800 overføringsflyktninger. Jeg mener det er viktig å fortsatt prioritere

ressursene våre til gjenbosetting av disse flyktningene, basert på de råd UNHCR gir om

hvilke grupper som bør prioriteres.

Med hilsen

Wara Mc
Monica Mæland

2/2
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
  Elena Eriksen 20/10684-35 Kristina Forsberg 

   
26.06.2020 

 
 

Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til etablering av kommunale frisklivs- 
lærings- og mestringstilbud - Tilsagn 

Vi viser til deres søknad av 7.4.2020. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har den 23.6.2020 fordelt 1 450 000 
kroner over kap. 762 post 60 på statsbudsjettet for 2020. Totalt søknadsbeløp var på 3 704 721 kroner 
fordelt på 17 søknader.  Troms og Finnmark fylkeskommune gir med dette et tilskudd på 300 000 kroner 
til Nordreisa kommune for 2020. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Tilskuddet blir først utbetalt når Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt og godkjent det vedlagte 
aksept-skjemaet i utfylt og signert stand, i tillegg til at e-faktura blir sendt inn slik det er opplyst om i 
aksept-skjemaet. 
 
 
Mål og føringer 
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens søknad. Troms og Finnmark fylkeskommune 
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for 
tilskuddsordningen. 
 
Overføring av tilskudd til bruk neste år 
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom det ved utgangen av året gjenstår 
tilskuddsmidler som skulle vært brukt i 2020, kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet 
for bruk til samme formål i 2021. Det er ikke nødvendig å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om 
slik overføring av midler til påfølgende år, men det må fremgå av års-rapporteringen som 
fylkeskommunen mottar. Overført beløp fra 2020 må også framkomme i en eventuell ny søknad om 
tilskudd for 2021. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Fylkeskommunen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 
2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har 
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om 
Riksrevisjonen § 12, 2. ledd. Fylkeskommunen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger 
som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell 
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt. 
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Resultat- og regnskapsrapportering 
Kommunen skal rapportere om bruk av tilskuddet til fylkeskommunen senest innen 1. april 2021. 
Rapporten må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner lett kan bruke erfaringene fra arbeidet 
og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet kan ønske å publisere innsendte rapporter fra 
kommunene på sine nettsider.  
 
 
Følgende opplysninger må være med i rapporten: 
A. Om kommunen 
1. Kommunenavn 
2. Organisasjonsnummer 
3. Bankkontonummer 
4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det rapporteres om 
 
B. Om arbeidet som er utført med tilskuddsmidlene 
5. Gi en kort beskrivelse av arbeidet som er utført 
6. Gi en kort vurdering av om målene for arbeidet, slik de var beskrevet i søknaden, er oppnådd 
7. Gi en kort vurdering av om målgruppene, slik de var beskrevet i søknaden, har hatt nytte av arbeidet 
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende kommuner, andre) 
 
C. Om økonomi 
9. Regnskap for arbeidet, i tråd med kravene nedenfor: 
Regnskapet skal være så oversiktlig at fylkeskommunen kan se hvordan midlene er brukt. Det skal føres 
separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal vise alle inntekter og 
utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal 
være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. Regnskapet skal vise de 
samlede utgiftene som inngår i drift av virksomheten. 
 
D. Om formidling av resultater og erfaringer 
10. Hvordan er resultater og/eller erfaringer fra arbeidet formidlet i egen kommune (til 
samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)? 
 
Revisorkontroll 
Det er revisjonsplikt knyttet til tilskudd over 100 000 kr. 
 
Generelle vilkår 
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overstige satsene i 
Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. 
 
Klagerett 
Tildeling av eller avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 
§ 28 er det ikke klagerett. 
 
Endringer som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset 
Dersom utviklingsarbeidet blir berørt av situasjonen med koronasmitte, kan vi ta hensyn til dette. Gi 
beskjed om endringer i forbindelse med rapporteringen. Fylkeskommunen forutsetter at aktiviteter 
knyttet til tilskuddet fortløpende vurderes i henhold til enhver tid gjeldende anbefalinger fra 
helsemyndighetene. Se www.fhi.no for nærmere informasjon.  
 
 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/10684. 
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Med hilsen 
 
 
Vibeke Skinstad                                                                    Kristina Forsberg 
avd. leder plan, folkehelse og kulturarv                          rådgiver folkehelse 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
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TILSKUDD FRA TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

-AKSEPT AV VILKÅR- 

 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som mulig, senest innen 3 uker etter at 

tilsagnsbrevet ble mottatt. Akseptbrevet skal sendes i retur til: 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Avd. plan, folkehelse og kulturarv 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Merkes: 20/10684-35 

 

Eller i scannet versjon til: 

postmottak@tffk.no 

 

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune 

Kontaktperson: Angela Sodefjed /Elena Eriksen 
Adresse: Fysikalsk avdeling, Sonjatun Helsesenter, Sonjatunveien 21, 9151 Storslett 

Innvilget beløp: 300 000 kr 

Beløp til utbetaling: 300 000 kr 

 

Mottaker skal i tillegg sende inn elektronisk faktura med følgende informasjon:  

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Avd. plan, folkehelse og kulturarv 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Merkes: 10574  

Send e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF) til: 

Elektronisk fakturaadresse: 9908:922420866 

Aksesspunkt: Visma 

  

 

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav 

som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/10684-35 

 

 

Sted, dato og signatur 

 

 

Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet 

(prokura) 
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 17.08.2020 15:08:02
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Vedlegg: Søknad fra Nordreisa kommune om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker er innvilget.pdf

Vår ref 2018/5611

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

Attached is a letter from the Norwegian Environment Agency. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered as an original document. Paper documents will not be forwarded.
If you have official responses and inquiries, please send it to the Norwegian Environment Agency post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Kim Daniel Hansen | rådgiver 
e-post: kim.daniel.hansen@miljodir.no 
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Søknaden fra Nordreisa kommune om å bli aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker er innvilget 

Vi viser til søknad fra Nordreisa nasjonalparkkommune mottatt 28.6.2020 om å 
bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». Søknaden innvilges. 

 
Nordreisa kommune har allerede status som nasjonalparkkommune, og har et nasjonalparkareal på 
land større enn 1 km2 og er med det kvalifisert for å søke om status som nasjonalparkkommune 
etter nye vilkår.  
 
Vedlagt søknaden er følgende vedtak i kommunestyret 21.6.2018:  
1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 
kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
 
Vedlagt ligger også kommunestyrets vedtak fra 25.6.2020, som bekrefter vedtaket fra 2018, samt 
det vedtatte kriteriesettet: 
Nordreisa kommune vedtar vedlagte oversikt over kriterier for nasjonalparkkommuner og 
legger den til grunn i søknad om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
 
Når kommunestyret har vedtatt at kommunen skal oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner, 
kan kommunen tildeles status som nasjonalparkkommune, gitt at øvrige kriterier er oppfylt. 
Kommunen er da også en aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». Målet for merkevaren 
"Norges nasjonalparker" er flere besøkende, bedre vern og større verdiskaping.  
 
Med søknaden følger vedtatt kriteriesett med handlingsplan for å være aktør under merkevaren 
"Norges nasjonalparker". Handlingsplanen viser tiltak kommunen har gjort og vil gjøre videre for å 
innarbeide kriteriene i kommunens planverk og øvrige virksomhet.  
 
Søknaden gir de nødvendige opplysninger for at Miljødirektoratet kan behandle søknaden.  
 
Søknaden fra Nordreisa kommune om å bli en aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» og 
få fornyet status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår er innvilget. 
 
Som godkjent nasjonalparkkommune, skal Nordreisa kommune ta i bruk merkevaren med tilhørende 
designmanual og retningslinjer. Designmanualen ligger på adressen nedenfor og oppdateres 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 

 
 
Trondheim, 30.07.2020 

 

Deres ref.: 
2015/1294-29 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2018/5611 

Saksbehandler: 
Kim Daniel Hansen 
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kontinuerlig: https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/. Nytt materiell skal i en startfase 
godkjennes av Miljødirektoratet, og skal sendes til merkevare@miljodir.no for godkjenning.  
 
Nasjonalparkkommunen Nordreisa har ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping og 
kommunen skal bidra til at Reisa nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig og at verneverdiene og 
kvalitetene i nasjonalparken blir tatt vare på. Når nasjonalparkkommunen gjør tiltak for å følge opp 
kriteriene, vil det legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, forvaltningsstyret og 
andre kommersielle og ikke-kommersielle aktører.  
 
Nasjonalparkkommunene skal en gang i løpet av hver valgperiode sette opp status for hvordan 
kommunen oppfyller kriteriene. Det vil synligjøre hvordan kommunen arbeider for å nå 
målsettingene for merkevaren. Miljødirektoratet vil komme tilbake til hvordan rapporteringen skal 
foregå.  
 
Miljødirektoratet har store forventninger til det videre samarbeidet med nasjonalparkkommunene. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Kim Daniel Hansen 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Norges nasjonalparkkommuner    
Nasjonalparkstyret for Reisa og Ráisduottarháldi Postboks 6105 9291 TROMSØ 
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Fra: Ellinor Anja Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 01.09.2020 13:04:26
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: RE: TV-aksjonen NRK 2020 - En annerledes TV-aksjon
Vedlegg: 
From: Vibecke Østby <vostby@wwf.no> 
Sent: Monday, August 24, 2020 10:02 AM
To: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: TV‐aksjonen NRK 2020 ‐ En annerledes TV‐aksjon
 

Kjære  Nordreisa kommune v/ordfører

Tusen takk for at dere står på for TV‐aksjonen også i dette annerledes‐året. Vi har etter nøye overveielse, og i
samarbeid med WWF og NRKs ledelse, besluttet at TV‐aksjonens bøssebærere skal samle inn penger via digitale
løsninger under årets TV‐aksjon den 18. oktober. Det betyr at TV‐aksjonen NRK WWF 2020 arrangeres uten at
bøssebærere går fysisk fra dør til dør, slik Norges befolkning er vant til. Det blir likevel mange muligheter til å bli
med på årets aksjon for å bekjempe plast i havet.

TV‐aksjonen er ansett som verdens største dugnad og har samlet inn mer enn ni milliarder kroner siden oppstarten
i 1974. Nå er det en annen dugnad vi alle må stille opp på, nemlig den å hindre spredning av smitte. Derfor vil det
ikke bli gjennomført en dør‐til‐dør‐bøsseaksjon i år. Dette betyr at vi trenger alle gode krefter lokalt og nasjonalt
for at vi også i år kan få en fantastisk aksjon. Jeg er utrolig stolt av alle frivillige, ildsjeler, ordførere og andre
kommune‐ og fylkesansatte, samarbeidspartnere i næringslivet og i organisasjonslivet som står sammen med oss
og legger til rette for gode løsninger også digitalt. Uten dere hadde det ikke vært noen TV‐aksjon.

I disse dager samles dere i komiteer landet rundt for å planlegge årets TV‐aksjon. Noen møter foregår digitalt,
andre med god avstand og i henhold til smittevernsregler.

La oss sammen jobbe for at den digitale TV‐aksjonen skaper lokal stolthet, samhold og vennskapelig konkurranse
kommuner imellom. Kanskje mer enn noensinne kan TV‐aksjonen bidra til å samle hele landet i en tid da mange
føler seg isolert og avskåret fra felleskapet. Sammen skal vi bruke alle de digitale mulighetene vi har tilgjengelig,
som Vipps og Spleis, og se på andre kreative løsninger slik vi gjør fra år til år. Jeg tror kreativiteten lokalt er stor, og
at vi vil se mange fine og trygge aktiviteter framover som nettopp dere kan skape.

Det er en stor endring at vi ikke legger til rette for fysisk bøssebæring i år. Samtidig er dette den eneste forsvarlige
løsningen i et ekstraordinært år. Både sendingen på NRK og P3‐aksjonen skal gå som normalt, men selvfølgelig i
henhold til gjeldende smittevernsregler.

Jeg håper at det gode møtet i døra, som den fysiske bøssebærertradisjonen representerer, gjenopptas så snart
situasjonen tillater det. Forhåpentligvis allerede neste år.

Men inntil da: tusen takk for at dere stiller opp, ser løsninger og ikke minst: bidrar til WWFs kamp mot plast i
havet. Verdenshavene og 900 000 mennesker i Sørøst‐Asia, som får livet og livsgrunnlaget forringet av
plastforsøpling, er avhengig av dere.

Det er rørende å se alle de positive tilbakemeldingene vi får fra dere alle <3

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Vi oppdaterer blimed.no fortløpende med informasjon
og kommer også til å oppdatere idébanken i portalen med forslag til hva dere kan gjøre av aktiviteter og der dere
kan utveksle ideer dere imellom. I tillegg har vi en kjempefin løsning for digitale bøssebærere i samarbeid med
Spleis og et godt samarbeid med Vipps som vil sørge for at felles VIPPSnummer likevel gir resultat på
kommunenivå.

 Dere vil om kort tid få en egen e‐post som presenterer ulike løsninger som vil være tilgjengelig for dere, våre
frivillige og bøssebærere. 

 
Vennlig hilsen
 

Vibecke Østby
Leder for TV-aksjonen/Head of Telethon
TV-aksjonen NRK WWF
 
Tlf: +47 920 40 652
Email: vostby@wwf.no
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Postboks 6784, St. Olavs Plass, 0130 OSLO
blimed.no
 

 
Følg TV-aksjonen her!

 
 

96



Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.08.2020 19:27:45
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Innspill til kunnskapsgrunnlag - regional planstrategi ref 20/07588
Vedlegg: Innspill fra Nord-Troms Regionråd - regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023.pdf;28.04.20
Nord-Troms strategier 2020-2023 vedtatt repskap.pdf;NOTAT Nordområdene sett fra Nord-Troms.pdf;Nord-
Troms i tall 3.0.docx
 

From: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no> 
Sent: Thursday, August 27, 2020 12:09 PM
To: Bjørn Ellefsæter <bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no>; Cissel O Samuelsen
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Jan Hugo
Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Willy Arne Ørnebakk
<willy.ornebakk@storfjord.kommune.no>; Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>;
dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Geir J
Varvik <geir.varvik@storfjord.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Ørjan
Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Anne Berit Bæhr <Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no>; Jan Frode
Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen <jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>;
Odd Geir Fagerli <odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no>; Silja Karlsen <silja.karlsen@skjervoy.kommune.no>;
Stig Aspås Kjærvik <stig.kjaervik@lyngen.kommune.no>
Subject: FW: Innspill til kunnskapsgrunnlag ‐ regional planstrategi ref 20/07588
 
Hei – vedlagte innspill er sendt fylkeskommunen i dag.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

Til  

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Ved fylkesråd for plan, økonomi og kultur 

 

Epost: postmottak@tffk.no 

Merk: 20/07588 

 

Dato: 27.08.20 

INNSPILL TIL KUNNSKAPSGRUNNLAG 

– REGIONAL PLANSTRATEGI FOR TROMS OG FINNMARK 

Troms og Finnmark fylkeskommune har i brev av 25.05.20 invitert 

samarbeidspartnere til å komme med innspill til kunnskapsgrunnlaget for Regional 

planstrategi 2020-2023. Frist for innspill er satt til 1. september 2020. Regional 

planstrategi skal gi politisk prioritering av planinnsatsen i Troms og Finnmark, og 

bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. 

 

På grunn av dagens situasjon med Coronavirus har fylkeskommunen bedt om 

skriftlige tilbakemeldinger og innspill på følgende forhold knyttet til Troms og 

Finnmark: 

• De største utfordringene 

• Langsiktige utviklingsmuligheter 

 

Det er ønskelig at innspillene i størst mulig grad ivaretar intensjonen om å nå FNs 

bærekraftmål. 

 

INNSPILL FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 

Nord-Troms Regionråd har i løpet av første halvår 2020 utarbeidet Nord-Troms 

Strategier 2020-2023. Dette er regionrådets overordnede strategi- og 

styringsdokument. Representantskapet (formannskapene i hver kommune) har 

behandlet Nord-Troms Strategier 2020-2023. Planen er for tiden til behandling i 

kommunestyrene i regionrådets 6 eierkommuner. Nord-Troms Regionråd har som 

«mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 

befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet». Planen beskriver mål, SWOT, 

satsingsområder for vekst og utvikling, og fokusområder (utvikling av egen 

virksomhet). 
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Regionrådet har våren 2020 utarbeidet et notat til Nordområdemeldingen. Som 

grunnlag for dette arbeidet fikk vi utarbeidet kunnskapsgrunnlaget «Nord-Troms i 

tall» av administrasjonen i fylkeskommunen. 

 

Disse tre dokumentene utgjør grunnlaget for våre innspill til kunnskapsgrunnlaget 

for Regional planstrategi 2020-2023 (dokumentene er vedlagt). Vi oppfatter at 

utfordringene og mulighetene i Troms og Finnmark har mange likhetstrekk med  

Nord-Troms, og har derfor overføringsverdi til resten av fylket. 

 

 

DE STØRSTE UTFORDRINGENE 

Helt fra folk begynte å bosette seg fast i Nord-Norge, har vi slått oss ned spredt fra 

kyst til vidde. Betingelsene for matauk og inntekt styrte bosettingen. Det er dette 

bosettingsmønsteret som i dag sikrer vår suverenitet i nordområdene, og som har 

gjort at Norge har en fremtredende posisjon i internasjonal politikk. Suvereniteten 

er under stadig press og vår posisjon som ledende nordområdestat kan være truet. 

Det beste virkemiddelet både for å styrke og opprettholde beredskap og sikkerhet 

er spredt bosetting. 

 

Dette betinger samarbeid med overordnede myndigheter og andre regioner for å 

sikre utviklingskraft i regionen. Det skal være attraktivt å bo her og bli her, og dette 

forutsetter;  

• god infrastruktur og kommunikasjonsløsninger for verdiskaping og 

befolkning,  

• tilrettelegging av gode rammebetingelser for bedriftsetableringer og 

videreutvikling av eksisterende næringsliv, 

• opprettholdelse av tiltakssonen, 

• tilgang til dagsaktuelle og relevante kompetansetilbud gjennom fleksible og 

digitale løsninger, 

• at forskning trekkes ut i regionen og regionen inn i forskningen, samt 

• et allsidig kultur- og fritidstilbud. 

 

I SWOT-analysen gjennomført i forbindelse med arbeidet med Nord-Troms 

Strategiene er følgende trusler listet; 

• Avstander og kommunikasjon  

• For få unge flytter tilbake etter utdanning  

• Demografi  

• Lave fødselstall  

• Manglende inkludering  

• Stor turnover blant innbyggerne  

• Infrastruktur: FV og E6/E8  
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• Lavt kompetansenivå i deler av regionen  

• Arbeidsinnvandring  

• Lite tradisjon for FoU i næringslivet  

• Færre, relativt sett i forhold til snitt tall for Norge, tar høyere utdanning  

• Vanskelig å skaffe arbeidskraft  

 

Utfordringene er dokumentert i vedlegget «Nord-Troms i tall». 

 

 

LANGSIKTIGE UTVIKLINGSMULIGHETER 

Følgende områder har regionrådet prioritert i perioden 2020-2023 for å nå målet 

om å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling 

og vekst i arbeidslivet: 

1. Infrastruktur   

2. Kompetanse   

3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

FNs bærekraftmål skal være førende for hvordan vi jobber i regionen. 

Bærekraftmålene består av 17 mål og 169 delmål og er en felles arbeidsplan for å 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn.  

 

Vi skal bruke de bærekraftmålene som er tilpasset vår region som utgangspunkt for 

satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og infrastruktur er sentrale sektorer 

for regional utvikling i nord, og dette sammenfaller med Nord-Troms Regionråd 

sine satsingsområder. 

 

I notatet til Nordområdemeldingen har regionrådet prioritert tiltak som innspill til 

den kommende meldingen. Vi har valgt å ha en grønn tråd i tiltakene som er 

foreslått, basert på FNs bærekraftmål som også sammenfaller med regionrådets 

strategi; 

• Øke kvaliteten og styrke fokuset på miljø i opplæring og utdanning. 

• Øke lokal verdiskaping basert på våre rike, bærekraftige naturressurser. 

• Effektivisere infrastrukturen for å korte ned transporttid og bedre bedriftenes 

konkurranseevne for grønn omstilling. 

• Styrke internasjonalt samarbeid mot Tornedalen for å fremme bærekraftig 

regional utvikling i nord. 

 

100



4 
 

Naturen og naturressursene er selve livsgrunnlaget i nord, og sunne økosystemer 

leverer varer og tjenester landsdelen er helt avhengig av. Sentrale nordnorske 

næringer som fiskeri, havbruk, reiseliv, arktisk landbruk og reindrift er avhengige av 

naturen og dens ressurser. Bærekraftig bruk er en forutsetning for å bevare dette 

for fremtiden.  

 

Regionrådet har foreslått tiltak innen følgende områder; 

• Matproduksjon: sjømat og arktisk landbruk 

• Reiseliv 

• Bygg og anlegg 

• Infrastruktur 

• Forskning, utdanning og rekruttering 

• Fagarbeidere og næringslivets behov for arbeidskraft 

• Ungdomsmedvirkning 

• Tiltakssonen 

• Grensetjenesten 

• Samisk og kvensk 

 

For hvert område har vi beskrevet konkrete tiltak, begrunnet dem, og belyst dem 

med suksesshistorier fra regionen. 

 

Vi viser til vedlagte dokumenter for mer utfyllende beskrivelser av innspillene. 

 

 

Hilsen 

Nord-Troms Regionråd 

 

Ørjan Albrigtsen 

Rådsordfører 

Berit Fjellberg 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg: 

1 Nord-Troms strategier 2020-2023, vedtatt av representantskap 

(formannskapene i Nord-Troms), april 2020 

2 Nord-Troms i tall (utarbeidet av Troms og Finnmark fylkeskommune juni 

2020 

3 Notat – Nordområdene sett fra Nord-Troms, Nord-Troms Regionråd, juni 

2020 
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Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020 

 

Nord-Troms strategier  

2020-2023 

 

        

           

Alle bilder: Jan R. Olsen 
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1 BAKGRUNN  
  

Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av 

Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 

kommune.   

  

Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet 

for å bidra til en klar og felles forventning om hva regionrådet 

skal prioritere i perioden 2020-2023.  De satsingsområdene og 

strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne 

perioden. Hver av eierkommunene har derved et medansvar for 

at dette blir gjennomført. Det overordnede strategi- og 

styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.  

  

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 

rådmannsutvalget og sekretariatet. 

 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. 

Representantskapet avholder møte en gang i året. Styret er sammensatt av ordførerne i de 6 

medlemskommunene. Styret betegnes som regionrådet. 

 

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 

rådsordfører, leder og sekretær i rådmannsutvalget samt daglig leder. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organisasjonskart 
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2 VISJON   

 

 “Våre kontraster, vår framtid” 
 

3 FORMÅL  

 

Nord-Troms Regionråd er et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse 

mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i regional- og nasjonal sammenheng.    

  

4 HOVEDMÅLSETTING  

 

Nord-Troms Regionråd har som mål å 

utvikle Nord-Troms til en bærekraftig 

region med positiv befolkningsutvikling 

og vekst i arbeidslivet. 
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5 SWOT  

  

Styrker  

 Aktivt og engasjert regionråd  

 Tradisjon for godt samarbeid  

 Likeverdige parter med samsvarende 

utfordringer.  

 Lik kommunestørrelse  

 Kulturelt mangfold  

 Felles kultur  

 Sterke kulturinstitusjoner 

 Attraktiv region  

 Sentralt plassert i den nye regionen  

 Potensiale for interkommunalt samarbeide  

 Digital motorvei   

 Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål  

 Store vekstmuligheter (areal, ressurser, 

turisme)  

 Kyst og innland.  Fjord og fjell  

 Store og verdifulle verneområder 

 Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, solid 

stor sjømatnæring, kraft og helse 

 Vi bidrar til landes selvforsyning av mat 

 Arbeidsinnvandring  

 Grense mot Finland og Sverige  

 Nærheten til Tromsø og Alta 

 Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet  

Svakheter  

 Rolleavklaring  

 Forankring  

 Informasjon  

Muligheter  

 Store fornybare ressurser kan skape 

næringsaktivitet  

 Småbedrifter en kvalitet –enklere 

beslutningsprosess  

 Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes 

bedre for bedriftsetablering og tilflytting  

 Desentralisere flere 

utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)  

 Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes 

framover?  

 Vi kan rigge oss som en bærekraftig region  

 Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering  

 Prosjekt Trainee  

 Nord-Troms konferanse  

 Infrastruktur  

 I midten, god plass  

 Utdanningstilbud: VGS og NTSS  

 Mye turister i regionen  

Trusler  

 Avstander og kommunikasjon  

 For få unge flytter tilbake etter 

utdanning  

 Demografi  

 Lave fødselstall  

 Manglende inkludering  

 Stor turnover blant innbyggerne  

 Infrastruktur: FV og E6/E8  

 Lavt kompetansenivå i deler av 

regionen  

 Arbeidsinnvandring  

 Lite tradisjon for FoU i næringslivet  

 Færre, relativt sett i forhold til 

snitt tall for Norge, tar 

høyere utdanning  

 Vanskelig å skaffe arbeidskraft  
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6 SATSINGSOMRÅDER   

  

Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet om å utvikle Nord-

Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet: 

1. Infrastruktur   

2. Kompetanse   

3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

FNs bærekraftsmål skal være førende for hvordan vi jobber i regionen. Bærekraftmålene består av 17 

mål og 169 delmål og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer 

enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.  

 

Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, ref. Sundvolden-

erklæringen fra 2013. Viktige bærekraftsprinsipper er (Regjeringen.no 18.02.2018):  

 Økt kvalitet og gjennomføring i opplæring og utdanning  

 Økt verdiskaping i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord 

 Effektiv infrastruktur er en forutsetning for bedriftenes konkurranseevne og for grønn 

omstilling.  

 Internasjonalt samarbeid er viktig for en 

bærekraftig regional utvikling i nord  

 

 

Vi skal bruke de bærekraftsmålene som er tilpasset 

vår region som utgangspunkt for 

satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og 

infrastruktur er sentrale sektorer for regional 

utvikling i nord, og dette sammenfaller med Nord-

Troms Regionråd sine satsingsområder. 
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6.1 Satsingsområde 1: Infrastruktur 

 

Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et 

stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene samt på E6 og E8. Det må arbeides 

for bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og 

fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i 

perioden. Det gjelder både bredband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.  

  

Status:  

Regionrådet har igangsatt et arbeid med å utvikle en sammenhengende infrastruktur som skal binde 

de ulike regionene i fylket og Nord-Norge tettere sammen.  I 2019 ble det utarbeidet 2 rapporter; 

«Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» og «Status og strategier transportinfrastruktur 

Nord-Troms. Rapportene synliggjør regionale fordeler og mulig verdiskaping, og setter fokus på 

sammenhengende transportkorridorer og fjerning av flaskehalser langs E6 sør for Langslett og på E8 

øverst i Skibotndalen.  I tillegg har vi E6 Kvænangsfjellet som deler Norge i to når det er stengt.  Flere 

strekninger i Nord-Troms er rasutsatte. 

 

Nord-Troms dekker et stort 

geografisk område med spredt 

bosetting, og hvor det er 

avgjørende med gode 

kommunikasjoner også sjøveien. 

Både på ferger og hurtigbåter er 

det et stort behov for flere 

avganger, bedre materiell og 

reduserte takster for å kunne 

møte behovet til næringslivet og 

befolkninga.  

  

På energiforsyning mangler det 

tilstrekkelig kapasitet for fremtid 

vekst i befolkninga og i 

næringslivet, og 

spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på 

kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger 

med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må 

prioriteres.   

  

Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen 

er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må 

løses. Nedstengning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for 

mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.  
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Mål:  

1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem valgte 

transportkorridorer i Nord-Troms; 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn 

 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen 

 Korridor 3: FV 866 Skjervøy - E6 Olderdalen 

 Korridor 4: FV91 Ullsfjordforbindelsen 

 Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

2. Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god 

korrespondanse mellom de ulike tilbudene. Spesielt er det viktig med et godt tilpasset 

flytilbud. 

3. Arbeide for å sikre flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt 

med flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

4. Jobbe for å sikre tilstrekkelig strømforsyning i regionen 

5. Bedre bredband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at 

regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og 

mobiltelefoni. Nødnett, bredbånd og mobilnett må dimensjoneres for å takle krisesituasjoner 

der samfunnet er ekstra avhengig av gode og stabile kommunikasjonsløsninger. 

6. Sikre robuste og alternative kommunikasjonsløsninger som sikrer mobilitet innen regionen 

samt at regionen er knyttet til omverdenen både mot Finnmark i nord, resten av landet i sør, 

mot Tromsø og Finland 

7. Løfte fram havnene med mål om å styrke sjøtransportens konkurranseevne 

  

  

 Tiltak  

 
2020  2021  2022  2023  

Oppdatere faktagrunnlag for å underbygge behov på samferdsel og 

infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og næringsliv, herunder 

oppdatere statistikk på antall stenginger på Kvænangsfjellet, 

fergeruter, hurtigbåtruter osv. 

x x x x 

Jobbe aktivt mot besluttende myndigheter for å bedre kollektivtilbud 

innad i regionen og med nærliggende regioner, inkludert et godt 

flytilbud. 

x x x x 

Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale 

myndigheter. 
x    

Fortsette jobben med å forankre faktagrunnlaget angående 

samferdselsbehov i regionen, herunder arbeide mot sentrale- og 

fylkeskommunale myndigheter for å få gjennomført nødvendige tiltak 

på de fem prioriterte transportkorridorene i Nord-Troms. 

x x x x 

Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger på Arnøya, 

i Kåfjord, Lyngseidet-Oteren og Grasnes. 
x x x x 

Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer 

bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede 

løsninger for innbyggere og virksomheter. 

  x x 

Støtte opp om alle initiativer for realisering av jernbane med 

forlengelse til Nord-Troms og Finnmark. 
x x 

  

Følge opp Havneprosjekt fase III/Etablering av IKS Nord-Troms Havn. x x   
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6.2 Satsingsområde 2: Kompetanse  

 

Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig 

fagkompetanse innen videregående og høyere utdanning. Dette vil være avgjørende for å skape 

levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige tjenestetilbud som 

møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang på riktig og 

variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave fødselstall og 

færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne opprettholde dagens 

struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på fremtidig arbeidskraft.  

Status: 

Kompetanse har vært satsingsområde for Nord-Troms Regionråd i mange år, og Nord-Troms 

Studiesenter (NTSS) har vært en viktig motor i arbeidet. NTSS har tilbudt studier innen økonomi, 

ledelse, lærerutdanning og sykepleie samt et utvalg av kurs og konferanser med egne temaer.  Som 

del av kompetansesatsingen har NTRR gjennomført et prosjekt i samarbeid med Nord-Troms 

Studiesenter og Troms Fylkeskommune; «Kompetanseløft i Nord-Troms».  Prosjektet har tilført 

regionen verdifull, dokumentert kompetanse gjennom utdanninger, kurs, konferanser og seminarer.  

Like fullt har Nord-Troms utfordringer i forhold til det generelle kompetanse- og utdanningsnivået i 

befolkningen, sammenlignet med nasjonale måltall. 

 

Nasjonale undersøkelser viser at flertallet av kommunene i regionen har for svak kvalitet i 

grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre 

dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.   

  

På videregående nivå er regionen tilknyttet to videregående skoler: Nord-Troms Videregående skole 

med skolested Storslett/Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skole i Nordkjosbotn. Begge skolene 

har god gjennomføringskraft. Det vil være avgjørende å arbeide for at skoletilbudene 

opprettholdes slik at regionens virksomheter sikres tilgang på nødvendig kompetanse. Et godt, variert 

og desentralisert videregående skoletilbud, spesielt innen yrkesfag som er tilpasset regionalt 

arbeidsmarked, er av stor betydning for attraktiviteten til vår region. 

  

Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom 

Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve 

kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.   

 

Mål:  

1. Forsterke rollen til Nord-Troms Studiesenter som motor, megler og møteplass for 

kompetanseutvikling i regionen herunder økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud og 

andre kompetansetiltak 

2. Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til 

kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.  

3. Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.  

4. Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk  

5. Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov 

for 

6. Felles strategi og tiltak for å sikre rekruttering av ledere og personer i nøkkelstillinger til 

regionen  
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 Tiltak  

 
2020  2021  2022  2023  

Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som 

senter for kompetanseutvikling  

  x x x 

Etablere Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing på 

kompetanseutvikling i regionen 

x x x x 

Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie x    

Påvirke skoleeierne (fylkeskommunen) til å utvikle fleksible modeller 

for utdanning, tilpasset elevtall og arbeidslivets behov 

 x x  

Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med 

bindingstid i hele regionen 

x x     

Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som 

skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

  x     

Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 

Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om prosjekter som bidrar til økt satsing på samisk og 

kvensk språk 

 

x x x 

Bidra til å videreutvikle og støtte opp om kompetansemiljøet innen de 

blå næringene på Skjervøy 

x x x x 
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6.3 Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling  

 

Samfunnsutvikling er et omfattende område, og Nord-Troms Regionråd har satt spesielt fokus på 

næringsutvikling og omdømmebygging.  Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom 

det finnes attraktive jobb- og botilbud. Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge 

oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi 

arbeider på alle plan for å skape en attraktiv region for innbyggere i alle aldersgrupper.   

  

Regionrådet har gjennom 

mange år arbeidet for å gi 

ungdom gode opplevelser. Vi 

har tro på at ungdom som 

blir hørt og sett i lokalmiljøet 

i større grad vil vurdere 

hjemkommunen som aktuelt 

bosted i voksen alder. Den 

regionale ungdomssatsingen 

vil fungere som en paraply for 

– og styrke de tiltakene som 

er i gang i kommunene.   

  

Det regionale arbeidet vil 

også ha rollen som pådriver 

og koordinator for nye aktiviteter. Regionale kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne. 

En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke 

til seg flere tilflyttere.   

  

  

Status:  

En positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet. I 

likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og en befolkning som 

stadig blir eldre.  

 

Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både 

tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser.  Regionen har i dag behov for 

arbeidskraft på mange områder innen sjømatnæringen, reiseliv, industri og offentlig sektor m.fl.  For å 

utvikle regionen ytterligere er det ønskelig å øke omfanget av arbeidsplasser, spesielt innen privat 

næringsliv. Det vil kreve tilgang på risikovillig kapital, noe som tradisjonelt har vært en begrensende 

faktor i Nord-Troms.    

 

Vekst vil også kreve tilgang på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som 

ønsker å teste ut regionen før de velger å kjøpe egen bolig. Flere kommuner opplever at de ikke har 

nok tilgjengelig/tilrettelagt boligareal, heller ikke næringsareal. Det vil være avgjørende å sørge for at 

det er tilgang på næringsareal for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del 

av dette må kommunene sørge for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er 

nødvendig for å klarere områder for areal til boliger og næring kommer på plass.   
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Som ledd i å skape en attraktiv region må 

også dialogen med ungdommen styrkes med 

fokus på å komme ut med et positivt budskap 

som synliggjør muligheter som ligger i å 

bosette seg i regionen. Både private og 

offentlige virksomheter må spesielt vektlegge 

hvilke kompetansebehov de har nå og hva 

som forventes fremover. Forventninger hos 

yngre mennesker spesielt til det grønne 

skiftet, vil også kreve at regionen synliggjør 

satsinger som bidrar til å skape samfunn som 

ivaretar hensynet til miljø og klima.  

 

 

 

  

 

Mål:  

1. Være en aktiv pådriver for å bygge samfunn som ivaretar hensynet til miljø og klima basert på 

FN sine bærekraftsmål   

2. Prioritere satsing på unge som koordineres gjennom satsingen på RUST- RUST - Regional 

Ungdomssatsing i Nord-Troms 

3. Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang blant annet på 

boliger og næringsareal  

4. Vektlegge tiltak som bidrar til at barnefamilier etablerer seg i regionen 

5. Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad 

6. Entreprenørskapssatsing i skolene (fortsette satsingen etter HoppIdè-prosjektet) 

7. Satsing på økning i bedriftsetableringer i regionen 

  

  

 Tiltak  

 
2020 2021 2022 2023 

Etablere Nord-Troms Plankontor (Koordinere planarbeid mellom 

kommunene i regionen, og trekke inn relevante miljøer som kan bidra til 

oppdaterte planverk)  

 

x x x 

Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme 

interessene for næringslivet i Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om 

å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen 

x x x x 

Utarbeide regional strategisk næringsplan Nord-Troms  x x x 

Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant slik 

at NTRR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger 

x x x x 

 Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

(ungdomsmedvirkning) 

 x x x x 

Felles profilering av Nord-Troms som verktøy for å rekruttere fremtidig 

arbeidskraft 

x x x x 
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7 INTERNE FOKUSOMRÅDER  

  

Nord-Troms Regionråd har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I 

2020-2023 er følgende områder prioritert:  

1. Organisering  

2. Samarbeid  

3. Kommunikasjon  

  

 

7.1 Fokusområde 1: Organisering 

  

Status 

Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny 

kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 

må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne 

dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt 

 

Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid 

og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.  

 

NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange 

sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms 

Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder. 

 

  

Mål:   

1. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22. 

juni 2022 

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et 

politisk samarbeidsorgan 

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 
 

 

 Tiltak  

 
2020 2021 2022 2023 

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny 

kommunelov  
x 

   

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet 
– operativ som Interkommunalt politisk råd innen 01.01.21 

x    

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, 

herunder nytt saks- og arkivsystem 
x    
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Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18:  
 

 To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller 
fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.  

 Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan 
likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å 
forvalte tilskuddsordninger.  

 Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.  

 Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 
deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet.  

 Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet.  

 Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 
kjønnsbalanse.  

 Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 
samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet. 
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7.2 Fokusområde 2: Samarbeid  

 

Status 

I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny 
fylkesstruktur.  Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms og 
Finnmark.  De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall kommuner, og 
dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med fylkeskommunen enn 
tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med regionrådet framfor 
enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart.   Det er derfor avgjørende at regionrådet har en 
struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte. 
 
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen 
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i 
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert samarbeidsrelasjoner mot 
henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor noen områder. Dette utfordrer det 
tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms. 
 

 

Mål:   

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  

2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  

3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 

  

 

 Tiltak  2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte 

samarbeidsmuligheter  

(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark) 

x    

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og 

strategier 
x x x x 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-

Troms Regionråd 
   x 
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7.3 Fokusområde 3: Kommunikasjon  

  

Status 

NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak, 

målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTRR benyttet pressemeldinger, annonser i 

papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og 

sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 

kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.  SWOT analysen avdekker at det er behov for 

tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til 

å drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert 

kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 

 

 

Mål:   

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTRR’s strategiske mål 

2. NTRR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon. 

3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt 

4. NTRR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 

5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 

6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og regionrådet 

 

  

 Tiltak  

 
2020 2021 2022 2023 

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 

 Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, 

innlegg på SoMe, o.s.v 

 Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å 

fremme budskapet  

x x x x 

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som 

allerede er utarbeidet 
x x x x 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med 

beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå 

 Definere møteplasser 

 Utarbeide årshjul 

x x x x 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle 

kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes 

opp på sakslisten 

x x x x 
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NOTAT – NORDOMRÅDENE 
SETT FRA NORD-TROMS 
Nord-Troms Regionråd, juni 2020 

 
  

Alt i sagnets og sagaens tid bygde 

samen her sin torvgamme, og i samme 

tidsalder møtte vihavenäläiset, den 

russiske fienden, sin død her i 

Ryssäpahtas juv.  
 

Også nordmannen har siden slått seg 

ned her på havstranda, og sist har 

kvenen, den gamle ødemarksvandreren, 

tatt over det ville innlandet. Og slik har 

den fjerne Lapplandskysten trukket til 

seg folk fra alle himmelretninger. 

 

Samuli Paulaharju (1928) 
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1. SAMMENDRAG 

 

Nord-Troms Regionråd har utarbeidet notat og prioriterte tiltak som innspill til Nordområde-

meldingen som forventes levert av regjeringen høsten 2020.  

 

Nordområdene er ett av regjeringens viktigste strategiske ansvarsområder. Hovedvekten i 

meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, 

klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig 

plass i meldingen.  

 

Arbeidet ledes av Utenriksdepartementet og involverer hele regjeringen, spesielt Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som har 

en større rolle i nordområdepolitikken. 

 

1.1 KILDER 

 

I tekstproduksjonen av fakta er det i stor grad klippet fra undernevnte dokumenter. I tillegg 

inngår satsingsområdene fra prosjektet Drivkraft Nord-Troms som viktig input. 

 

• Regjeringen.no  

• Norce – en systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord.  

Rapport 24-2019 

• Regionale utviklingstrekk 2018 (KMD) 

• Status og strategier – transportinfrastruktur i Nord-Troms, kortversjon 2018  

(Nord-Troms Regionråd) 

• Nord-Troms Strategier 2020–2023 (Nord-Troms Regionråd) 

• Nord-Troms i tall 2020 (Troms og Finnmark fylkeskommune) 

 

1.2 PROSESSEN 

 

Arbeidet er gjennomført i en prosess over fem uker i perioden 22. april til 26. mai 2020. 

Styringsgruppen har bestått av saksordfører for nordområdemeldingen, Eirik L. Mevik, 

regionrådsordfører Ørjan Albrigtsen, daglig leder for Nord-Troms Regionråd, Berit Fjellberg, 

og prosjektleder Drivkraft Nord-Troms, Gunbjørg Melkiorsen. 

 

Inger Birkelund og Trude Indrebø fra Halti næringshage har hatt prosjektledelse. Det er 

gjennomført fem prosessmøter i styringsgruppen og tre innspillmøter med politikere, Regional 

Ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST), Arena Nord-Troms og rådmenn. I tillegg er det 

gjennomført tre møter med Troms og Finnmark fylkeskommune og to møter med Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet.  
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2. NORD-TROMS –  DEN GRØNNE REGIONEN I NORDOMRÅDENE 

 

Nord-Troms er en grenseregion, en kystregion, en alperegion og en region i sentrum av Troms 

og Finnmark fylke. Naturen er rå og fotavtrykkene få. Folket lever av og med den arktiske 

naturen, med sommerbeite for rein, gode beiteforhold for husdyr og lang tradisjon for å høste 

fra den blå åkeren. Betingelsene den arktiske naturen gir, har lært oss å tenke langsiktig for å 

sikre livsgrunnlaget vårt.  

 

Felles historie og kultur forsterker fortellingen om tett samarbeid over grensen mot vårt 

naboland i Tornedalen. Vi er stolte av å være ett folk av tre folk, med røtter i samisk, kvensk 

og norsk. Vi er åpne for å ta imot folk fra ulike deler av verden – vi er etter hvert ett folk av 

mange folk.  

 

Naturen, folket og tradisjonskunnskapen har formet dagens nordtromsing. Vi har lært av 

hverandre, og sammen bygde vi opp regionen vår fra ingenting i tiden etter 1945. Vårt indre 

fotavtrykk preges av dette pågangsmotet. Vi har tradisjoner for likeverdig samarbeid og rask 

omstilling fordi vi er få og beslutningslinjene korte. Samtidig er vi sårbare av samme grunn – 

det er utfordrende å få gjennomslagskraft siden befolkningsgrunnlaget er lavt og vi er 

lavmælte.  

 

Nord-Troms – der kontraster former folk 

 

2.1 SIKKERHET OG BEREDSKAP GJENNOM BOSETTING OG GODE RAMMEBETINGELSER 

 

Helt fra folk begynte å bosette seg fast i Nord-Norge, har vi slått oss ned spredt fra kyst til 

vidde. Betingelsene for matauk og inntekt styrte bosettingen. Det er dette bosettingsmønsteret 

som i dag sikrer vår suverenitet i nordområdene, og som har gjort at Norge har en frem-

tredende posisjon i internasjonal politikk. Suvereniteten er under stadig press og vår posisjon 

som ledende nordområdestat kan være truet. Det beste virkemiddelet både for å styrke og 

opprettholde beredskap og sikkerhet er spredt bosetting. 

 

Dette betinger samarbeid med overordnede myndigheter og andre regioner for å sikre 

utviklingskraft i Nord-Troms. Det skal være attraktivt å bo her og bli her, og dette forutsetter  

 

• god infrastruktur og kommunikasjonsløsninger for verdiskaping og befolkning,  

• tilrettelegging av gode rammebetingelser for bedriftsetableringer og videreutvikling av 

eksisterende næringsliv, 

• opprettholdelse av tiltakssonen, 

• tilgang til dagsaktuelle og relevante kompetansetilbud gjennom fleksible og digitale 

løsninger, 

• at forskning trekkes ut i regionen og regionen inn i forskningen, samt 

• et allsidig kultur- og fritidstilbud. 

 

2.2 MÅL FOR REGIONEN 

 

Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, 

Skjervøy, Storfjord og Lyngen kommuner. Et overordnet strategi- og styringsdokument ble i 
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mai 2020 utarbeidet for å bidra til en klar og felles forventning om førende satsingsområder 

og strategier for regionrådets prioriteringer i perioden 2020–2023.  

 

VISJON 

 

Våre kontraster, vår framtid 

 

HOVEDMÅLSETTING 

 

Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med 

positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet 

 

SATSINGSOMRÅDER 

 

Nord-Troms Regionråd prioriterer følgende områder for å realisere hovedmålsettingen: 

 

• Infrastruktur 

• Kompetanse 

• Samfunnsutvikling 

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

2.3 BAKGRUNNSTALL 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet bakgrunnstall på forespørsel fra Nord-

Troms Regionråd. 

 

Folketall  

Folketallet i kommunene i Nord-Troms utgjør 3,2 % av folketallet i Nord-Norge. Det tilsvarer 

15 673 personer per 1. januar 2020. Gjennomsnittsalderen i Nord-Troms er i 2020 på 43,8 år. 

For virkemiddelsonen og Nord-Norge er gjennomsnittsalderen på 41,3 år i 2020.  

 

Andelen kvinner og menn i Nord-Troms i 2020 er hhv. 48 % og 52 %. Andelen kvinner og 

menn i virkemiddelsonen og Nord-Norge er hhv. 49 % og 51 %.  
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Folketallet i kommunene i Nord-Troms, virkemiddelsonen og Nord-Norge i 2020.  

(Kilde: SSB, tabell 07459) 

 

I løpet av de ti siste årene har folketallet i Nord-Troms blitt redusert med 3,3 %, og det er 

Lyngen kommune som har hatt størst reduksjon med 11,4 %. I perioden har folketallet i 

virkemiddelsonen økt med 2,3 %, og for Nord-Norge som helhet er økningen på 4,1 %. I 

tillegg ser vi en tendens til aldrende befolkning og nedgang i barnefødsler i samme 

tidsperiode.  

 

 

Fødselsoverskudd 

Fødselsoverskudd defineres som antall levende fødte minus antall døde. En av faktorene som 

bidrar til befolkningsvekst, er at fødselsoverskuddet er positivt. Sammenlagt de ti siste årene 

er fødselsoverskuddet for Nord-Troms på minus 437 personer. I virkemiddelsonen og Nord-

Norge er det sammenlagte fødselsoverskuddet på hhv. 1069 og 7698 personer i perioden.  
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Utdanning  

Nord-Troms har høy andel av befolkningen med grunnskoleutdanning sammenlignet med de 

to andre regionene. Sammenligner man Nord-Troms med virkemiddelsonen og Nord-Norge, 

ser man at Nord-Troms har like høy andel av befolkningen som har tatt fagskoleutdanning.  

Andelen personer som har utdannelse innenfor universitet eller høyskole er relativt lavt 

sammenlignet med de to andre regionene.  
 

For videregående opplæring i perioden 2013–2018 har Nord-Troms en lavere andel som 

sluttet underveis enn i virkemiddelsonen samlet sett. Nord-Troms har en høyere andel som 

fullførte videregående opplæring på mer enn normert tid. Det var også flere som besto 

eksamen, fagprøve eller svenneprøve etter å ha gjennomført vg3 i Nord-Troms enn i virke-

middelsonen og Nord-Norge.  

 

Fødselsoverskuddet i Nord-Troms, virkemiddelsonen og Nord-Norge for perioden 2009–2019.  

(Kilde: SSB, tabell 06913) 
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Andelen personer over 16 år i Nord-Troms, virkemiddelsonen og Nord-Norge etter utdanningsnivå i 2019.  

(Kilde: SSB, tabell 08921) 

 
Sysselsetting  

I løpet av de siste fem årene er det Nord-Troms som har hatt størst økning i antall sysselsatte 

etter arbeidssted sammenlignet med virkemiddelsonen og Nord-Norge. Økningene i antall 

sysselsatte er hhv. 5,5 %, 3,7 % og 3,5 %. Ser man på perioden fra 2018 til 2019 har Nord-

Troms og virkemiddelsonen hatt en liten nedgang i sysselsatte etter arbeidssted, mens det i 

Nord-Norge har vært konstant i samme periode.  
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I 2019 jobbet omtrent 28 % av de sysselsatte i Nord-Troms innenfor helse- og sosialtjenester. 

Denne høye andelen bidrar til at omtrent 39 % av alle sysselsatte i Nord-Troms er ansatt i det 

offentlige. Den høye andelen av ansatte innen helse- og sosialtjenestene bidrar også til at det 

er den kommunale sektoren som er størst i Nord-Troms i 2019 sammenlignet med 

virkemiddelsonen og Nord-Norge. 

 

Antall sysselsatte etter arbeidssted i Nord-Troms, virkemiddelsonen og Nord-Norge for perioden 2015–2019.  

(Kilde: SSB, tabell 07984) 
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Arbeidsmarkedsintegrasjon 

Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en region er integrert 

med arbeidsmarkedet utenfor. Nord-Troms har en høy arbeidsmarkedsintegrasjon, noe som 

igjen betyr at regionen er godt integrert i arbeidsmarkedet utenfor regionen. For eksempel vil 

en del av befolkningen pendle til kommuner som Tromsø og Alta. 

 

Arbeidsledighet 

Arbeidsledighetsprosenten er et mål på hvor stor andel av arbeidsstyrken som er uten arbeid. 

Andelen arbeidsledige i Nord-Troms har variert i løpet av perioden 2008–2019, men i 2018 lå 

andelen arbeidsledige under landsgjennomsnittet og snittet i virkemiddelsonen og Nord-Norge. 

 

Forsørgelsesbyrde 

Forsørgelsesbyrden viser de potensielle effektene av endringer i befolkningsstruktur på sosial 

og økonomisk utvikling. Nord-Troms har høy forsørgelsesbyrde. Det betyr at det er flere i 

alderen 0–14 og 65+ enn personer i arbeidsdyktig alder (15–64). Det er spesielt 

forsørgelsesbyrden for eldre som er størst. Dette gjenspeiles også i den høye 

gjennomsnittsalderen for Nord-Troms. 

 

 

Figur 13. Sysselsatte etter sektor i Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge i 2019. Kilde: SSB, tabell 07984. 
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3. INNSPILL FRA NORD-TROMS TIL NORDOMRÅDEMELDINGEN 

3.1 DET GRØNNE SKIFTET  

 

Nord-Troms har en grønn tråd i tiltakene vi videre fremmer mot Nordområdemeldingen. FNs 

bærekraftsmål og vår strategi er førende for arbeidet vårt i Nord-Troms: 

 

• Øke kvaliteten og styrke fokuset på miljø i opplæring og utdanning. 

• Øke lokal verdiskaping basert på våre rike, bærekraftige naturressurser. 

• Effektivisere infrastrukturen for å korte ned transporttid og bedre bedriftenes 

konkurranseevne for grønn omstilling. 

• Styrke internasjonalt samarbeid mot Tornedalen for å fremme bærekraftig regional 

utvikling i nord. 

 

Naturen og naturressursene er selve livsgrunnlaget i nord, og sunne økosystemer leverer varer 

og tjenester landsdelen er helt avhengig av. Sentrale nordnorske næringer som fiskeri, hav-

bruk, reiseliv, arktisk landbruk og reindrift er avhengige av naturen og dens ressurser. Bære-

kraftig bruk er en forutsetning for å bevare dette for fremtiden.  

 

3.2 MATPRODUKSJON: SJØMAT OG ARKTISK LANDBRUK 

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Mer forskning på bærekraftig bruk av sjøarealene – pilotområde for videreutvikling av 

trafikklyssystemet. 

• FoU-miljø sterkere inn i utvikling av matproduksjon med mål om at en større andel av 

verdikjeden tilfaller lokalmiljøet der maten skapes. 

o Videreforedling og økt bearbeidingsgrad fra havbruk. 

o Videreforedling fra arktisk landbruk – økt satsing på arktisk landbruk. 

• Miljøsertifisering brukes aktivt for å fremme kvalitet, skape merkevare og gi lokale 

produkter et fortrinn. 

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms har behov for 1) å styrke bærekraftig 

matproduksjon og økt videreforedling, 2) å gjenbruke og videreforedle biologisk og ikke-

biologisk avfall/restråstoff fra næringsliv og andre virksomheter, samt 3) konkurransedyktige 

leverandører som bidrar til verdiskaping og utvikling. 

 

De marine næringene er spesielt viktige for sysselsettingen i kommunene i regionen. Fylkene 

i nord har store oppdrettsvirksomheter som dekker hele verdikjeden fra stamfisk til marked, 

de eksporterer til hele verden, samarbeider med store aktører og FoU-miljøer og inngår i 

klyngesamarbeid. Sjømat er stort i Nord-Troms, og tall hentet fra brosjyren «Sjømat-

kommunen Skjervøy» (2018) viser at det i regionen produseres 1,2 millioner måltider per dag 

til en verdi av 6,6 milliarder kroner årlig. Tre av Troms sine åtte lakseslakterier er lokalisert i 

Nord-Troms. I 2018 slaktet disse 64 % av laksen som ble slaktet i Troms. 

 

Nord-Tromsregionen har høy verdiskaping i forhold til folketallet, både innen sjømatnæring 

og landbruk. Nord-Troms har ca. 10 % av innbyggerne i Troms fylke, men i 2017 hadde 
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regionen 65 % av havbruksomsetningen, 45 % av sjømatomsetningen, 21 % av akvakultur-

lokalitetene, 18 % av samlet kjøttproduksjon, 21 % av samlet melkeproduksjon og 42 % av 

geitemelkproduksjonen.  

 

Bærekraftig matproduksjon er viktig for regionen, og er blitt enda mer aktualisert gjennom de 

siste tiders pandemiutfordringer. Norce-rapporten viser at primærnæringene i mindre sentrale 

områder i nord bidrar til relativt større økonomisk vekst sammenlignet med hele landet. 

Næringer som jordbruk, skogbruk og reindrift har stor betydning gjennom å bidra til mat-

produksjon, skape arbeidsplasser, sikre bosetting og være kulturbærende – selv om de ikke 

kan betegnes som sentrale næringer i kvantitativ statistikk. 

 

Det arktiske klimaet og de spesielle lysforholdene her nord gir landbruksnæringen muligheter 

og potensial som er unike. I Nord-Troms har vi en naturlig forutsetning for gressproduksjon 

og god tilgang til utmarksbeite, noe som gir gode forhold for produksjon av kjøtt og melk. 

 

I nordområdestrategien fra 2017 legges det vekt på bærekraftig næringsutvikling og bedre 

ressursutnyttelse ved å fremme verdiskaping høyere opp i verdikjeden. Dette kan gjøres ved å 

øke bearbeidingsgraden gjennom økt anvendelse av restråstoff, gjennom bruk av bioøkonomi, 

sirkulær økonomi og integrerte verdikjeder, gjennom merkevarebygging, leverandørutvikling, 

styrking av klynger og et tettere samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning. 

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Lyngenlam: 21 sauebønder står bak produsentforeningen Lyngenlam SA, som i januar 2020 

fikk utmerkelsen «Beskyttet geografisk betegnelse» på sine produkter. Med det spiller 

Lyngenlam i samme liga som Champagne og Parma, og er nå en del av Norges nasjonale 

matskatter. 

 

Arktisk kje er et samarbeid mellom 34 stolte geitebønder, der målet er å skape noe av en 

ubenyttet ressurs og tilby et bærekraftig produkt. Det har vært jobbet med økt lønnsomhet i 

verdikjeden, å utnytte kje som ressurs i det arktiske landbruket, gjøre kjekjøtt tilgjengelig i 

markedet, utnytte beiteressursene og pleie kulturlandskapet samt drive kunnskapsutvikling.  

 

Verdiskaping rundt avfall og restråstoff fra matproduksjon: Akva-Ren i Lyngen/Kåfjord har 

et samarbeid med sjømatnæringen i nord om bl.a. innsamling/mellomlagring, prosessering, 

konservering og salg av marine biprodukter. 

 

Leverandørutvikling Havbruk Nord: Leverandører og kunder samarbeider for å øke 

konkurranseevnen (kompetanse, kapasitet og kvalitet) for den enkelte leverandør, og 

leverandører i samarbeid, overfor de store aktørene i bransjen. 

 

Avfallsservice jobber målrettet for å oppnå myndighetens mål om 65 % materialgjenvinning 

innen 2035 og forbud mot brenning av matavfall innen 2023. Biogassanlegg, fjernvarme-

anlegg og plastfabrikk er under planlegging i samarbeid med andre aktører. 

 

Olsens Verft og Moen Verft har valgt å samarbeide for å gi et helhetlig tilbud til havbruk, 

fiskeri og annen sjørelatert virksomhet. Effektive løsninger, samarbeid og lokal plassering 

gjør at tiden fartøy tas ut av drift for verksopphold, service, vedlikehold, sertifiseringer mv. 

kortes ned. Løsningene skal bidra både til bedre økonomi for kundene og reduserte utslipp til 
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omgivelsene. Samtidig er tilbudet attraktivt for resten av Arktis og i et internasjonalt 

perspektiv. 

 

3.3 REISELIV  

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Forskning som konkretiserer akseptabelt fotavtrykk i regionen, og som gir 

beslutningsgrunnlag for valg av miljøvennlig reiselivssatsing videre. 

• Bruke Visit Lyngenfjord som motor i nettverkssamarbeid med andre lignende regioner 

nasjonalt og internasjonalt. Økt innovasjon i verdikjeder, sterkere kobling mot FoU, 

felles merkevarebygging og leverandørutvikling er viktige virkemidler for økt 

lønnsomhet innen reiseliv. 

• Utvikle større grad av samhandling mellom Visit Lyngenfjord (og deres medlemmer) 

og andre reiselivsaktører med mål om å jobbe frem sertifiseringer basert på miljø og 

bærekraft. 

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms har behov for å synliggjøre og videreutvikle en 

bærekraftig reiselivsnæring som kombinerer høy verdiskaping med redusert miljøavtrykk.  

 

Reiseliv er en arbeidsintensiv vekstnæring i landsdelen. NHO Reiseliv (Nordnorsk reiselivs-

statistikk 2018) karakteriserer reiseliv som en av de landbaserte næringene i Nord-Norge med 

størst verdiskapingspotensial, og anslår dette til å være 9,3 milliarder i 2018. Næringen sto i 

2018 for 7,1 % av sysselsettingen i landsdelen.  

 

Reiselivsnæringen er et satsingsområde for hele regionen, og Nord-Troms som destinasjon 

var før koronapandemien i sterk vekst. Hele reiselivsbransjen opplever fra 2. kvartal 2020 en 

stor krise som følge av pandemien, og kravet til å jobbe med positiv verdiskaping med 

minimalt miljømessig fotavtrykk er forsterket, både regionalt, nasjonalt og globalt. 

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Visit Lyngenfjord utvikler, markedsfører og selger tjenester for reiselivsaktører lokalisert i og 

rundt Lyngenfjorden. Destinasjonsselskapet er tildelt Merket for bærekraftig reisemål og 

jobber aktivt med å sikre bærekraftsprinsippene både i tilbud til besøkende og for regionens 

befolkning. De fleste tilbydere av opplevelser i Nord-Troms er medlemmer i Visit Lyngen-

fjord, som har en aktiv rolle i utvikling av nettverk over grensen mot Finland og Sverige.  

 

3.4 BYGG OG ANLEGG  

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Bidra til leverandørutvikling i regionen gjennom blant annet sertifiseringer for å øke 

konkurransekraft på utbygging av veier, telekommunikasjon, kraft, havbruk – 

kartlegge behov hos leverandører. 
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• Koble på FoU i utviklingsløp og sørge for at bedrifter og offentlig sektor går for 

bærekraftige løsninger.  

• Arbeide for at offentlige utbyggere deler opp utlyste entrepriser og at planlagte 

utbygginger fremskyndes, både for å bedre rammebetingelsene for næringslivet og 

befolkning og for å øke aktivitet for regionens næringsliv. 

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms har behov for konkurransedyktige leverandører 

som er i posisjon til å være tilbydere på større utbygginger lokalt, regionalt og nasjonalt med 

en grønn profil. 

 

Store, offentlige utbygginger innen infrastruktur og bygg/anlegg i regi av stat, fylke og 

kommune er viktige drivkrefter sammen med investeringer hos havbruksnæringen. Det er 

planlagt fortsatt utbygging i regi av offentlig sektor i landsdelen. Av de totale nasjonale 

anleggsinvesteringene vil i underkant av 12 % være i Nord-Norge, anslått til 12,3 milliarder 

kroner (2019). Norce viser videre til at det er ventet at de aller fleste av de største anleggs-

prosjektene går til entreprenører utenfor landsdelen – kontraktenes omfang gjør at mange av 

de nordnorske anleggsentreprenørene blir for små. 

 

Ved anbudsutlysning bør det stilles krav til geografisk og klimatisk kunnskap/kompetanse. 

Dette bør tas inn i kriteriene og vektlegges. I Nord-Troms finnes mye erfaring og taus 

kunnskap på arbeid under eksponerte værforhold.  

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Arktisk Geotek er etablert av to unge, lokale entreprenører med utdanning innen geologi. 

I stedet for å søke jobb i større selskaper, har de valgt å bruke sin kompetanse i egen bedrift, 

og de bidrar dermed med positiv utvikling av regionen. Bedriften går godt og har gjort seg 

bemerket. Eierne er flotte forbilder for andre gründere.  

 

3.5 INFRASTRUKTUR 

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

Vei, kollektiv transport 

• Sikre og være pådriver for de fem prioriterte transportkorridorene i Nord-Troms som 

har full tilslutning i regionen (jf. rapport fra 2018):  

o Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger  

o Korridor 2: E8 mellom Tromsø og finskegrensen, med tilknytninger  

o Korridor 3: FV 866 Skjervøy–E6 Olderdalen, med tilknytninger  

o Korridor 4: FV91, med tilknytninger  

o Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer  

• Bedre regularitet og flere avganger ved Sørkjosen lufthavn, økt korrespondanse med 

lokale kollektivtilbud og med flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

• Landets første elektrifiserte kortbaneflyplass i Sørkjosen. 

• Løfte frem havnene med mål om å styrke sjøtransportens grønne konkurranseevne og 

øke godstrafikken på sjø. Utforske og utvikle grønne konserveringsløsninger som øker 

holdbarhet på mat, f.eks. videreforedle og pakke lokalt – verdiskaping høyere opp i 

verdikjeden. 

130



side 14 
 

• Båtrute (gods og passasjerer) Tromsø–Nord-Troms, øke tilbudet og sikre regularitet. 

• Være pådriver for innovative transportløsninger: elektrifisering, autonomi, kunstig 

intelligens, kundestyring. Transport on demand kan være en løsning for øysamfunnene 

og andre områder med spredt bosetting. Samarbeidsprosjekt med Troms fylkestrafikk, 

regioner i Finnmark?  

• Opprettelse av kystkompetansesenter. FoU-miljø for bruk av autonome fartøy.  

 

Jernbane 

• Jernbane Kolari–Skibotn. Det har vært jobbet med denne gjennom veldig mange år. 

I dag er det Kirkenes–Rovaniemi som er mest i vinden, men disse planene møter nå 

enorm motstand i Finland pga. trasevalg i uberørt villmark samt store reindrifts-

områder.  

• Nord-Norgebanen er svært viktig for Nord-Norge og bør realiseres helt til Kirkenes. 

• Narvik er et vare- og transportknutepunkt for Nord-Troms. Toget til Kiruna kan med 

fordel øke kapasiteten. 

 

Grønn kraft 

• Større grad av elektrifisering og grønne løsninger for energi, samarbeidsprosjekt 

kraftselskap og kommuner i like regioner. 

• Sikre tilstrekkelig utbygd nett- og kraftkapasitet for å møte transport og øvrig 

næringslivs behov for grønn kraft.  

• Fibernett til alle er en forutsetning for spredt bosetting og utvikling av næringsliv i 

regionen. 

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms har behov for å sikre robuste, bærekraftige og 

alternative kommunikasjonsløsninger som gir mobilitet innad i regionen samt knytter 

regionen til omverdenen både mot Finnmark i nord, resten av landet i sør, mot Tromsø og 

over grensen mot Finland/Sverige. Dette er også viktig fordi en felles arbeidsmarkedsregion 

forutsetter god infrastruktur og effektiv flyt på transport og nett.  

 

Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge, og det er potensial for videre 

økning. Vi har tre lakseslakterier i Nord-Troms: to i Skjervøy og ett i Kvænangen. Denne 

næringen er svært viktig for verdiskaping i regionen vår, både i seg selv og med betydelige 

ringvirkninger til leverandører og skatteinntekter til kommunene. Nord-Troms er med dette en 

sjømatregion av nasjonal betydning, og vei står ikke i forhold til produksjonsvolum. 80 % av 

fisken fra Skjervøy er ferskvare, og den transporteres ut med bil.  

 

Tall fra 2017 viser at Nord-Tromsregionen gjennom sin verdiskaping blant annet i sjømat har 

høyt transportomfang i forhold til folketallet i Troms. Nord-Troms har 61 % av tungtrafikken 

med ferger, 16 % av fylkesveinettet, 45 % av riks- og europavegnettet og 18 % av det 

kommunale veinettet – selv om bare 10 % av befolkningen er bosatt her.  

 

Norce henviser til infrastrukturnæringen som viktig for landsdelen både med hensyn til 

sysselsetting, verdiskaping og produksjon. Godt utbygde kommunikasjonstilbud er 

avgjørende for nærings- og befolkningsutviklingen i nord, og transportkorridorene gjennom 

Nord-Troms er sentrale for å binde de ulike regionene i fylket, Nord-Norge og grense-

overgangen til Finland/Sverige tettere sammen. God kommunikasjon også sjøveien, med 

hurtigbåt og ferger, rassikring, lufthavn og godt utbygd telekommunikasjon, er også viktig for 

å kunne møte behovet til næringslivet og befolkningen.  
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Nord-Troms har god tilgang på grønn energi, noe som er 

positivt for mulig fremtidig vekst i befolkningen og 

næringslivet, spesielt for kraftkrevende virksomheter. 

Omlegging fra fossilt drivstoff på kjøretøy og fartøy vil 

kreve ytterligere tilgang på grønn kraft, og det samme vil 

utbygde løsninger med hurtigladestasjoner langs veiene 

og landstrømløsninger i havnene. Det er imidlertid 

avgjørende at vi lokalt har utbyggingskapasitet som 

tilfredsstiller fremtidige krav for fordeling og tilførsel av 

energi. 

 

Norge importerte i 2019 (tall fra NVE) mer strøm enn vi 

eksporterte, men bare så vidt. Nettoimporten ble på 

0,1 TWh. Det er første gang siden 2010 at Norge ikke er 

nettoeksportør av kraft.  

 

Ymber produserer selv den kraften kundene forbruker i 

Nord-Troms. Årlig forbruk er på 254 GWh. Produk-

sjonen er på 310 GWh, fordelt på flere vannkraftverk. Også i andre kommuner i Nord-Troms 

– Kåfjord, Storfjord og Lyngen – er det (stor) kraftproduksjon i regi av Troms Kraft AS. Til 

sammen produserer disse 731 GWh (kilde: tromskraft.no). Det finnes også noen mindre kraft-

produsenter (små- eller minikraftverk). 

 

Regionen er dermed selvforsynt med grønn kraft, men har behov for å sikre at kraftkrevende 

virksomheter får tilført nok kapasitet. Nord-Troms har spredt bosetting og få abonnenter å 

fordele nettleien på, noe som er en utfordring med hensyn til næringsutvikling og finansiering 

av utbygging. Vi har behov for regelverk som gjør det mulig for små netteiere å drive 

utbygging, og eksisterende distribusjonsnett må utbedres i flere områder.  

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Nord-Troms Regionråd har gjennom samarbeid fått til  

• felles transportinfrastrukturplan 

• felles klima- og miljøplan (nettselskapene og Avfallsservice har fulgt planene og 

gjennomført målene som ble satt) 

 

3net er et selskap som leverer og drifter fibernett i og utenfor regionen. 

 

3.6 FORSKNING, UTDANNING OG REKRUTTERING 

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Etablere Campus Nord-Troms: Som et tiltak for regional utvikling og kompetanse-

heving i samarbeid med næringslivet, ønsker Nord-Troms å danne en campus-modell 

for høyere utdanning og forskningsbasert næringsutvikling. Sentralt i campus-

modellen er motorrollen for samfunnsutvikling og koordinering av felles utviklings-

tiltak i regionen.  

GWh: En gigawattime tilsvarer en 

million kilowattimer. Dette er nok 

energi til et byggefelt på omtrent 

40 bolighus. I Vang kommune i 

Valdres, som har 1700 innbyggere, 

blir det brukt om lag 33 GWh 

elektrisk energi i løpet av ett år. 

TWh: En terrawattime tilsvarer en 

milliard kilowattimer. Dette er 

omtrent så mye strøm som det blir 

brukt i Drammen i løpet av ett år. 

I Oslo blir det brukt 9 TWh elektrisk 

energi hvert år, mens det i Norge 

som helhet ble brukt totalt cirka 

130 TWh i 2015. 

 

Kilde: kommunekraft.no 

132



side 16 
 

 

Satsinger som vil inngå i campus-modellen: 

o Videreutvikle studiesentermodellen som kompetansepilot i nord i samarbeid 

med UiT og nærings- og arbeidsliv i regionen, og gjerne i samarbeid med 

regioner med tilsvarende muligheter og utfordringer som Nord-Troms (for 

eksempel Øst-Finnmark). 

o Videreutvikle kompetansesenter og lokale læringsarenaer for livslang læring i 

hver kommune som del av studiesentermodellen. Være pådriver for digitale 

løsninger som muliggjør videreutdanning der du bor.  

o Etablere skreddersydde studier med høy aktualitet i samarbeid med næringsliv 

og UiT. 

o Samarbeide med Arena Nord-Troms om en helhetlig modell for mastergrads-

stipend og traineeordning for å styrke fokuset på felles målsetting om 

rekruttering og kompetanseheving. 

o Styrke Forskningsnode Nord-Troms, som trekker forskningen ut i distriktet og 

distriktet inn i forskningen. 

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms har behov for 1) å forsterke rollen til Nord-Troms 

Studiesenter som motor, megler og møteplass for kompetanseutvikling i regionen og 

stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse, 2) legge til rette for økt 

kompetanse innen samisk og kvensk, 3) dekke arbeidslivets behov for høyere utdanning, og 

4) å bygge en enda sterkere region ved å knytte sammen allerede eksisterende kompetanse og 

forskningsbasert næringsutvikling i et fremtidig utviklingsøyemed. 

 

Nye studier basert på norske og nordiske data fra UiT Norges arktiske universitet (Østbye et 

al., 2018) viser at tilgangen på arbeidskraft med høyere utdanning er viktig for muligheten til 

å skape lokal økonomisk vekst, og at tilgangen på vanlige jobber og kompetansejobber for-

sterker hverandre gjensidig og skaper synergieffekter. Dette tyder på at både bedriftsrettede 

og personrettede tiltak kan være nødvendig for å sikre gode arbeidsplasser og for å holde på 

kompetansearbeidskraft i distriktene.  

 

I Nord-Norge har det lenge vært en utfordring å skaffe den nødvendige kompetansen til lands-

delen, samt å holde på den. I regionsentre som Bodø, Tromsø og Alta er ikke dette et stort 

problem, men på mindre plasser med stor avstand til regionsentrene er det en reell utfordring 

å skaffe kvalifiserte lærere, leger, sykepleiere, ingeniører og annen kompetansearbeidskraft. 

 

Et viktig verktøy for å sikre spredning av viktig kompetanse er å ha et desentralisert 

utdanningstilbud med læresteder tilpasset lokal næringsprofil og samfunnsmessige behov, 

hvor folk i distriktene kan ta høyere utdanning nærmere der de bor. Imidlertid kan ikke 

utdanningstilbud opprettholdes over tid uten tilstrekkelig rekruttering av studenter. Sviktende 

rekruttering sammen med en utvikling som går mot færre, større og mer forskningstunge 

utdanningsinstitusjoner utfordrer en fysisk infrastruktur med mange små permanente studie-

steder. For å opprettholde et desentralisert tilbud blir man i stor grad avhengige av gode 

teknologiske og organisatoriske løsninger (nettstøttet, samlingsbasert).  

 

Nord-Troms ligger både utviklingsmessig og geografisk plassert mellom Tromsø, Alta og 

Hammerfest. Regionen er preget av store avstander og lave befolkningstall i kommunene. For 

å sikre en positiv utvikling og motvirke fraflytting er det viktig at befolkningen har like forut-

setninger og muligheter for utdanning og utvikling som befolkningen i mer sentrale strøk. 
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SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS  

 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) har tilbudt studier innen økonomi, ledelse, lærerutdanning 

og sykepleie samt et utvalg av kurs og konferanser med egne temaer. Som del av kompetanse-

satsingen har Nord-Troms Regionråd gjennomført et prosjekt i samarbeid med Nord-Troms 

Studiesenter og Troms fylkeskommune – «Kompetanseløft i Nord-Troms». Prosjektet har 

tilført regionen verdifull, dokumentert kompetanse gjennom utdanninger, kurs, konferanser og 

seminarer. Like fullt har Nord-Troms utfordringer med hensyn til det generelle kompetanse- 

og utdanningsnivået i befolkningen sammenlignet med nasjonale måltall. 

 

Campus Nord-Troms: Et pågående prosjekt som rommer høyere utdanning (og NTSS), 

forskning og rekruttering i samarbeid med næringsliv, kommuner og høyere utdanning (UiT).  

 

Forskningsnode Nord-Troms er et prosjekt som har pågått siden 2015, der Nord-Troms 

Regionråd, Forvaltningsknutepunktet på Halti og Halti Næringshage sammen med UiT har 

satt forskning på den regionale dagsordenen. Hovedmålsettingen er å etablere en vedvarende 

arena for kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-Troms samt å få konkrete 

forskningsresultater som både skal være initiert og forankret regionalt. Kunnskapen skal 

styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt, og skal etablere en faglig arena som 

trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen. 

 

3.7 FAGARBEIDERE OG NÆRINGSLIVETS BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT 

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Nord-Troms videregående skole skal utvikle og etablere nye utdanningsmodeller 

sammen med Nordkjosbotn videregående skole, Troms og Finnmark fylkeskommune 

og Arena Nord-Troms, gjerne i samarbeid med andre distrikter med tilsvarende 

muligheter og utfordringer.  

• Grunnskoler og videregående skoler i regionen skal videreføre satsingen på entrepre-

nørskap i tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap, RUST og regionalt næringsliv. 

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms har behov for utdanningsmodeller som matcher 

næringslivets behov, opprettholder bredde i fagtilbudene og gir tilbud på områder hvor det er få 

søkere. Utdanningsmodellen bygger på stor grad av fleksibilisering og digitalisering. Nord-

Troms videregående skole er i gang med å jobbe frem slike modeller i samarbeid med definerte 

næringer. Arbeidet er forankret i «Politisk plattform Troms og Finnmark 2019–2023». 

 

Bygg- og anleggsnæringen er en av de næringene som mangler arbeidskraft med fagbrev. 

Samtidig ser man at videregående skoler utenfor byene står i fare for å legges ned eller opp-

lever store kutt i bredden på den utdanningen de tilbyr. Dette kan gi store konsekvenser for 

sikring av kompetansearbeidskraft i næringslivet i Nord-Troms. 

 

I et arbeidsliv hvor omstillingsevne og endringer i kompetansebehov vil være sentralt, er det 

avgjørende med ferdigheter og egenskaper som blant annet samarbeid, problemløsing og 

kreativitet, kritisk og selvstendig tenking og refleksjon. Dette er sentrale elementer i begrepet 

entreprenøriell kompetanse. Ved å styrke rollen til innovasjons- og entreprenørskaps-

kompetanse i hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning, vil elevene og 

studentene i større grad være forberedt på nevnte utfordringer. 
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SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Vekslingsmodellen innen helse- og oppvekstfag i Nord-Troms har vært en stor suksess og en 

mønstermodell for godt samarbeid mellom videregående utdanning og kommuner.  

 

Ny utdanningsmodell for fagarbeidere innen sjømat og kokk er etablert i samarbeid mellom 

videregående skole og regionalt arbeidsliv. 

 

HoppIDÉ (videregående skole) var et samarbeidsprosjekt der RUST fikk næringspris fra 

Troms fylkeskommune for sitt engasjement.  

 

Andre suksesshistorier: 

Felles interkommunalt selskap: NOR IKT 

Velferdsteknologi og utvikling av digitale løsninger i et interkommunalt samarbeid 

 

3.8 UNGDOMSMEDVIRKNING  

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Utarbeide et digitalisert og fremtidsrettet program for 

opplæring av ungdomsråd basert på RUST-modellen der 

«utRUSTet» ungdom deler kunnskap og erfaring, og 

overføre denne som verktøy for bruk i demokratiske 

prosesser i andre regioner. Etablere følgeforskning på reell 

ungdomsmedvirkning, betydning for samfunnsutviklingen, 

bolyst og blilyst.  

 

Disse tiltakene er viktige fordi Nord-Troms ved å inkludere ungdommen i fremtidsrettet 

planlegging skaper en region der ungdommen selv får delta i planleggingen av deres egen 

fremtid. Dette skaper samfunnsengasjement, bolyst og blilyst, og vi ser det verdifulle i å dele 

Nord-Troms sin positive erfaring med andre regioner.  

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS  

 

RUST har ført til større involvering i lokal samfunnsutvikling og har skapt gode modeller for 

samarbeid, både på regionalt og lokalt nivå. Det er flere tilfeller der RUST-representanter har 

gått hele veien fra start i kommunalt ungdomsråd, RUST og ungdommens fylkesråd, til å nå 

sitte i kommunestyrer i deres respektive hjemkommuner.  

 

«Vi skal vinne 

kampen om 

ungdommen på 

hjemmebane» 

 

«Ingenting om 

oss – uten oss!» 
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3.9 TILTAKSSONEN  

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Nord-Troms må, sammen med Finnmark, 

beholde virkemidlene i tiltakssonen. Disse 

rammebetingelsene skal være forutsigbare i 

overskuelig fremtid. 

• Markedsføre virkemiddelordningene i samarbeid 

med Vest-Finnmark Regionråd og Øst-Finnmark 

Regionråd. 

 

Videreføring og markedsføring av virkemiddelordningen 

er viktig fordi tiltakssonen er avgjørende for å øke 

rekruttering av kompetansearbeidskraft, fremme attraktivitet for etablering, øke tilflytting og 

motvirke befolkningsnedgang. 

 

Virkemidlene i tiltakssonen har flere ganger vært evaluert, sist av Norut Alta med bred 

deltakelse fra flere andre forskningsinstitutter. Norut-rapporten fra 2012 konkluderer med at 

tiltakene virker etter sin hensikt. Rapporten viser at kunnskapen om disse virkemidlene virker 

ganske bra, både blant unge (25–30 år) og blant bedriftsledere i mobile næringer. De sier 

videre at god kjennskap til ordningene er avgjørende for at virkemidlene skal ha effekt og at 

det derfor jevnlig må satses på informasjon om tiltakene.  

 

Rapporten «Regionale utviklingstrekk 2018» (KMD) viser at det i Nordland og Troms og 

Finnmark nesten ikke vil være vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder eller blant de unge. 

Disse fylkene er også avhengige av fortsatt innvandring for å få befolkningsvekst. Uten 

innvandring vil Nordland og Troms og Finnmark oppleve en nedgang i folketallet.  

 

Med jevne mellomrom kommer diskusjonene om hensiktsmessigheten av å beholde virke-

midlene i tiltakssonen. Med mulig befolkningsnedgang i det geografiske området tiltakssonen 

representerer, bør diskusjonene i større grad gå på å styrke tiltakssonen. For Nord-Troms blir 

utfordringene tydelige med en reduksjon i folketallet de siste årene, i motsetning til i tiltaks-

sonen og Nord-Norge hvor det har vært vekst. I tillegg har Nord-Troms særlige utfordringer 

med negativt fødselsoverskudd, lav kvinneandel og aldrende befolkning. 

 

3.10 GRENSETJENESTEN 

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Nordkalottens grensetjeneste i Skibotn må oppbemannes og sikres en forutsigbar 

finansiering for å besvare en formidabel økning i antall henvendelser, og med det bidra 

til økt mobilitet på tvers av landegrensene mellom Finland, Sverige og Norge. 

• Videreutvikle Nordkalottens grensetjeneste innen kompetanse, næringsutvikling og 

rekruttering, som alle er viktige fokusområder for å sikre tilstrekkelig og rett arbeids-

kraft i nordområdene.  

 

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark 

og syv kommuner i Nord-Troms:  

Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. 

 
Innhold i virkemiddelordningen: 
- Null arbeidsgiveravgift 

- Nedskriving av gjeld i Lånekassen 
- Lavere skatt på alminnelig inntekt 
- Lavere trinnskatt (3. trinn) 
- Ekstra fradrag på skatten 
- Bortfall av forbruksavgift på strøm 

- Bortfall av mva på strøm 
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Grensetjenesten er viktig for Nord-Troms som en ressurs for næringsutvikling, rekruttering og 

samarbeid over landegrensene i nord. Kontoret i Skibotn ble etablert i 2011 gjennom et 

nordisk samarbeid, og er den eneste av grensetjenestene i Norge som betjener tre land i tillegg 

til å ivareta det samiske og kvenske perspektivet gjennom sitt arbeid. Grensetjenesten besitter 

spesialkompetanse innen grenseoverskridende aktivitet, og i et nordområdeperspektiv er deres 

kompetanse og nettverk en viktig bidragsyter i regionalt utviklingsarbeid.  

 

Norce-rapporten underbygger betydningen av gode grenseoverskridende tiltak. Rapporten 

nevner at selv om regional utvikling er et nasjonalt anliggende, vil det være synergier å hente 

på å samarbeide tettere med Nord-Sverige og Nord-Finland. Det er gjennomført like region-

analyser og strategiprosesser i de tre landene (OECDs NSPA-studie) som viser likt fokus på 

internasjonalisering, klimaendringer og digitalisering.  

 

I tillegg er bærekraftig utnytting av nordiske/arktiske naturressurser høyt på agendaen i alle de 

tre landene i nord. De sier videre at et bredt utvalg av internasjonal/nordisk «god praksis» kan 

innhentes gjennom internasjonale/nordiske erfaringer, spesielt relatert til 1) utvikling i 

sentrale næringer og verdikjeder, 2) innovasjon, FoU og omstillingsevne samt 3) utdanning og 

tilgang på kompetent arbeidskraft.  

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Grensetjenesten i seg selv er en suksesshistorie, der antall henvendelser har gått fra vel 200 i 

året etter etablering til nå over 4000 årlige henvendelser. I tillegg har man sett en økning på 

over 60 % bare på antall telefonhenvendelser fra februar til mars grunnet koronasituasjonen. 

Den formidable økningen i antall henvendelser understøtter behovet for tjenestens eksistens 

og betydning for blant annet rekruttering i nordområdene. 

 

Ulike aktører, som Nordjobb (arbeidsformidling drevet av Foreningerne Nordens Forbund) og 

Arctic Labour (Interreg-prosjekt drevet av Bedriftskompetanse AS), har begge etablert gode 

samarbeid med bedrifter i Nord-Troms om rekruttering av arbeidskraft. Bedriftene opplever at 

disse ordningene har lyktes godt. Erfaringene viser at arbeidskraft fra våre naboland i nord, 

med lik kultur og geografisk nærhet, bidrar til god trivsel for arbeidstakerne: De kan lettere 

reise hjem og har større forståelse for de spesielle forholdene det er å bo og virke i arktisk 

klima, og for bedriftene gir dette økt effektivitet i opplæringen samt bedre kontinuitet i 

arbeidsstokken.  

 

3.11 SAMISK OG KVENSK 

 

Nord-Troms vil fremme følgende tiltak:  

 

• Styrke drift og utvikling av Senter for nordlige folk som møteplass for sjøsamisk 

kultur og minoritetskulturer.  

• Sikre drift og videreutvikling av kvenske og samiske kultur- og språksentre som 

viktige ivaretakere av minoritetsspråkene.  

• Sikre finansiering og ressurser for drift av et nasjonalt kventeater med utstrakt 

samarbeid både nasjonalt og over landegrensene på Nordkalotten. 

• Igangsette tiltak for å bevare kvensk kulturminnearv gjennom opprettelse av en stilling 

for kvensk kulturminnevern.  

137



side 21 
 

• Ivareta kulturelt mangfold som ressurs inn i fremtiden med opprettelse av en stilling 

for minoritetskultur. 

 

Styrking av samisk og kvensk kultur er svært viktig for Nord-Troms. Vår identitet, vårt sær-

preg og våre røtter finnes i det norske, samiske og kvenske. De fleste kulturminnene i Nord-

Troms har i stor grad gått tapt under krigens sluttspurt, der Nord-Troms og Finnmark ble 

utsatt for brent jords taktikk, og både det samiske og det kvenske språket ble hardt presset 

under fornorskningsprosessen.  

 

Revitaliseringsarbeidet av både kvensk og samisk språk har stor betydning for befolkningen, 

og arbeidet med å ivareta de få kulturelle og visuelle kulturminnene er viktig for å ivareta 

regionens uttrykk, historie og tilhørighet.  

 

SUKSESSHISTORIER FRA NORD-TROMS 

 

Senter for nordlige folk: Nord-Troms har etablert kommunikasjon inn mot/med Russland 

gjennom urfolksarbeid rundt den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Senter for 

nordlige folk har både besøkt Russland og tidligere hatt kontor i Moskva. Gjennom dette har 

de utviklet verktøy som gir muligheter for økt kultur- og næringsutvikling. Gjennom deres 

arbeid har vi kunnskap om metoder på urfolksamarbeid og det å sikre at vi forstår hverandre 

på tvers av grenser og kultur. 

 

Riddu Riđđu festivalen: I 1992 ble Kåfjord forvaltningsområde for samisk språk. Midt i 

striden som denne beslutningen skapte i 1992, startet Kåfjord festivalen. I dag har festivalen 

rundt 6000 besøkende og er arbeidsplass for fire personer. Hovedmålet for Riddu Riđđu 

festivalen har vært å snu skam til stolthet, og festivalen er viktig for å synliggjøre og utvikle 

den sjøsamiske kulturen. I dag er Riddu Riđđu et internasjonalt samlingspunkt for urfolk, og 

gir også viktige bidrag til lokalsamfunn og næringsliv i Kåfjord. Festivalledelsen vektlegger å 

bruke lokale bedrifter og kompetanse, samt at den unge generasjonen tar eierskap til 

festivalen. 

 

ITU Kvääniteatteri: Kventeateret har som mål å bruke teaterets virkemidler i kampen for å 

fremme kvensk språk, kultur og identitetsutvikling. Teaterplanene er nå inne i en etablerings-

fase, og har fått bred regional støtte fra Nord-Troms Regionråd, Fylkesrådet i Troms og 

Finnmark samt kvenske organisasjoner og institusjoner. Kventeateret vil gjennom sin 

formidling være en stor bidragsyter til å gjøre kvensk språk og kultur levende igjen, både i og 

utenfor egen region. Kventeateret er et spin-off-prosjekt av regionalutviklingsprosjektet 

«Kyläpeli – bærekraftig verdiskapning basert på kvensk kultur» og Interreg-prosjektet «Our 

Stories – the business of using storytelling to draw people in». 

 

 

 

 

Nord-Troms Regionråd, 25. juni 2020 
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Metoden 
Tallgrunnlaget er hovedsakelig hentet fra SSB (statistisk sentralbyrå) og PANDA. 

PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et 
økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet 
planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Datagrunnlaget i PANDA bygger på 
SSBs offisielle statistikk, men tallgrunnlaget strekker seg ikke lengre enn til 2018. 

Til framstillingen av noen tall er det er benyttet såkalte boxplotdiagram. Boxplot 
diagrammene er fremstillinger av indikatorene og skal forstås på følgende måte (se figur 
under); den røde prikken representerer Nord-Troms, den grå firkanten er 
landsgjennomsnittet. Øverste og nederste strek viser henholdsvis de to regionene med 
høyest og lavest verdi på indikatoren av regionene (følger regionrådsstrukturen) samt Nord-
Norge og virkemiddelsonen. Boksen i figuren er delt i en øvre og nedre kvartil, og deles av an 
strek som viser median. 

SSB har endret datagrunnlaget for sysselsatte fra og med 2015, dette medfører at man ikke 
kan sammenligne tall før og etter 2015. Tidsintervallene strekker seg for disse grafene kun 
fra 2015 til 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Forklaringen av et boxplotdiagram.
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Nord-Troms består av de seks kommunen Lyngen, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord 
og Kåfjord. Totalt utgjør arealet til disse kommune 8,3 % av landarealet i Nord-Norge, 
tilsvarer omtrent 9 367 km2.. Virkemiddelsonen, som består av kommunene i Nord-Troms 
samt alle kommunene i det tidligere Finnmark, utgjør 51,3 % av landarealet i Nord- Norge, 
tilsvarer omtrent 58 000km2.  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Nord-Troms. Figur 3. Virkemiddelsonen Figur 4. Nord-Norge
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Folketall  
Folketallet i kommunene i Nord-Troms utgjør 3,2 % av folketallet i Nord-Norge, det tilsvarer 
15 673 personer pr 1.1.2020. Gjennomsnittsalderen i Nord-Troms er i 2020 43,8 år. For 
virkemiddelsonen og Nord-Norge er gjennomsnittsalderen 41,3 år i 2020.  
Andelen kvinner og menn i Nord-Troms i 2020 er henholdsvis 48 % og 52 %. Andelen kvinner 
og menn i virkemiddelsonen og i Nord-Norge er henholdsvis 49 % og 51 %.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figur 5. Folketallet i Kommunene i Nord-Troms, Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge i 2020. Kilde: SSB, tabell 
07459.
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I løpet av de ti siste årene har folketallet i Nord-Troms blitt redusert med 3,3 % og det er 
Lyngen kommune i Nord-Troms som har hatt størst reduksjon med 11, 4 %. Folketallet i 
virkemiddelsonen har økt med 2,3 % og for Nord-Norge har folketallet økt med 4,1 % i løpet 
av de ti siste årene.  
  
  
  

 
Under følger en oversikt over befolkning fordelt på alder og kjønn for 2010 og 2020. Her ser vi en 
tendens til aldrende befolkning og nedgang i barnefødsler.  
  
  
 
  

Figur 6. Folketallet I Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge i perioden 2010-2020. Kilde: SSB, tabell 07459.
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Figur 7. Befolkningspyramide for Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge i 2010 og 2020. Kilde: SSB, tabell 07459.
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Fødselsoverskudd  
Fødselsoverskudd defineres som antall levende fødte minus antall døde. En av faktorene som bidrar 
til befolkningsvekst er at fødselsoverskuddet er positivt. Sammenlagt de ti siste årene er 
fødselsoverskuddet for Nord-Troms på minus 437 personer. I virkemiddelsonen og i Nord-Norge er 
det sammenlagte fødselsoverskuddet på henholdsvis 1 069 og 7 698 personer i løpet av de ti siste 
årene.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Fødselsoverskuddet i Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge for perioden 2009-2019. Kilde: SSB, tabell 06913.
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Utdanning  
Sammenligner man Nord-Troms med virkemiddelsonen og Nord-Norge ser man at Nord-Troms har 
en høy andel av befolkningen som har tatt fagskoleutdanning, dette er positivt da Norge vil ha bruk 
for flere dyktige fagfolk i framtiden, samtidig som regjeringen ønsker at flere skal ta 
fagskoleutdanning. Andelen personer som har utdannelse innenfor universitet eller høyskole er 
relativt lavt sammenlignet med de to andre regionene.  
 
 

Figur 9. Andelen personer over 16 år i Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge etter utdanningsnivå i 2019. Kilde: SSB, 
tabell 08921. 
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For videregående opplæring i perioden 2013 til 2018 har Nord-Troms en lavere andel som sluttet 
underveis enn i virkemiddelsonen samlet sett. Nord-Troms har en høyere andel som fullførte 
videregåendeopplæringen på mer enn normert tid. Det var også flere som besto eksamen, fagprøve 
eller svenneprøve etter å ha gjennomført vg3 i Nord-Troms enn i virkemiddelsonen og i Nord-Norge.  
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Figur 10. Gjennomføring i videregående opplæring i Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-
Norge for perioden 2013-2018. Kilde: SSB, tabell 10972.
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Sysselsetting  
I løpet av de siste fem årene er det Nord-Troms som har hatt størst økning i antall sysselsatte etter 
arbeidssted sammenlignet med virkemiddelsonen og Nord-Norge. Økningene i antall sysselsatt er 
henholdsvis 5,5 %, 3,7 % og 3, 5%. Ser man på perioden fra 2018 til 2019 har Nord-Troms og 
virkemiddelsonen hatt en liten nedgang i sysselsatte etter arbeidssted mens Nord-Norge har antall 
sysselsatte etter arbeidssted hvert konstant i samme periode.  
  

  
Ser man nærmer på hvilken næring de sysselsatte arbeidet i er det helse- og sosialtjenester som har 
flest sysselsatte i Nord-Troms. For virkemiddelsonen og Nord-Norge er det næringene varehandel, 
hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessige tjenester og eiendom. Grafene 
under viser at det har vært en liten reduksjon i antall sysselsatte innenfor næringen personlig 
tjenesteyting i Nord-Troms og næringen undervisning i virkemiddelsonen samlet sett.  
  

Figur 11. Antall sysselsatte etter arbeidssted i Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge for perioden 2009-2019. Kilde: SSB, tabell 
07984.
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Figur 12. Antall sysselsatte etter næring i Nord-Troms, Virkemiddelsone og Nord-Norge. Kilde: SSB, tabell 07984.
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I 2019 var omtrent 28 % av de sysselsatte i Nord-Troms sysselsatte innenfor næringen helse- 
og sosialtjenester. Denne høye andelen bidrar til at omtrent 39 % av alle sysselsatte i Nord-
Troms er sysselsatt i det offentlige.  Den høye andelen av ansatte i helse- og sosialtjenester 
bidrar også til at det er den kommunale sektoren som er størst i Nord-Troms i 2019 
sammenlignet med virkemiddelsonen og Nord-Norge. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 13. Offentlige arbeidsplasser i Nord-Troms. Kilde: PANDA.

Figur 14. Andelen offentlige ansatte i Nord-Troms. Kilde: PANDA.

Figur 13. Sysselsatte etter sektor i Nord-Troms, Virkemiddelsonen og Nord-Norge i 2019. Kilde: SSB, tabell 07984.

Figur 12. Andelen offentlige ansatte i Nord-Troms. Kilde: PANDA.
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Arbeidsmarkedsintegrasjon 
Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en region er integrert 
med arbeidsmarkedet utenfor. Høy verdi på denne indikatoren indikerer at regionen er godt 
integrert med et arbeidsmarked utenfor regionen. Grafen under viser at Nord-Troms har en 
høy arbeidsmarkedsintegrasjon som igjen betyr at regionen er godt integrert i 
arbeidsmarkedet utenfor regionen. For eksempel vil en del av befolkningen pendle til 
kommuner som Tromsø og Alta. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Figur 15. Arbeidsmarkedsintegrasjon i Nord-Troms. Kilde: PANDA. 

 
Arbeidsledighet 
Arbeidsledighetsprosenten er et mål på hvor stor andel av arbeidsstyrken som er uten 
arbeid. Høy verdi på denne indikerer at en stor andel av arbeidskraftsressursen i regionen 
ikke benyttes. Grafen under viser at andelen arbeidsledige i Nord-Troms har variert i løpet av 
perioden 2008-2019, men i 2018 har andelen arbeidsledige ligget under landsgjennomsnittet 
og snittet virkemiddelsonen og Nord-Norge. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

Figur 16. andelen arbeidsledige i Nord-Troms. Kilde: PANDA.
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 Arbeidsledigheten blant ungdom i Nord-Troms ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet i 2018. 
Grafen under viser også at arbeidsledigheten blant ungdom har sunket i løpet av de 2 siste åren. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsørgelsesbyrde 
Forsørgelsesbyrden viser de potensielle effektene av endringer i befolkningsstruktur for 
sosial og økonomisk utvikling. Høy verdi på denne indikerer en høyere byrde for den 
yrkesaktive befolkningen. Nord-Troms har en høy forsørgelses byrde. Det betyr at det er 
flere i alderen 0-14 år og 65+ enn personer enn i arbeidsdyktig alder, 15-64 år. Det er 
spesielt forsørgelsesbyrden for eldre som er størst, dette gjenspeiles også i den høye 
gjennomsnittsalderen for Nord-Troms. 

 

 

 
 
 

Figur 17. Andelen arbeidsledige ungdom i Nord-Troms. Kilde: PANDA.

Figur 18. forsørgelsesbyrde og forsørgelsesbyrde for eldre for Nord-Troms. Kilde: PANDA.
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Hei,
 
Vedlagt lenke til vår nettside hvor vi har lagt ut en kort rapport om utviklingen i økonomiske nøkkeltall i Troms og
Finnmark i 2019. https://www.fylkesmannen.no/contentassets/933cf70d65264e4e9311ff6e52ba26bb/rapport‐
endelige‐kostra‐tall‐2019‐troms‐og‐finnmark‐v3.pdf
 
 
Rapporten baserer seg på de endelige KOSTRA‐tallene som ble publisert i juni 2020.
 
I forhold til rapporten som Fylkesmannen utarbeidet i april 2020 (på bakgrunn av de foreløpige KOSTRA‐tallene),
er den nye rapporten utvidet med blant annet en tabell om renteeksponert gjeld (som viser sammensetning av
gjelda) og en tabell for netto renter og avdrag.

 
 
God helg!
 
 
Med vennlig hilsen
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 20 42
fmtrmwr@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Utvikling i kommuneøkonomien i Troms og Finnmark i 2019 

 

 

Utvikling i nøkkeltall 

 

Svake netto driftsresultater, økende lånegjeld og reduksjon i disposisjonsfondene bidrar 

til at det økonomiske handlingsrommet har svekket seg for mange kommuner i fylket 

siste år. Utviklingen i fylket sammenfaller med utviklingen i landet for øvrig.   

 

28 av 43 kommuner i fylket hadde negative netto driftsresultater i 2019 og kun 8 

kommuner hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 %, dette var 

alle tidligere Finnmarkskommuner: Måsøy (5,8 %), Kautokeino (5,6 %), Lebesby (4,8 

%), Nesseby (3,1 %), Hammerfest (3,0 %), Nordkapp (3,0 %), Båtsfjord (2,0 %) og Sør-

Varanger (1,8 %).  

 

Det er svært stor variasjon i fylket når det gjelder nivået på disposisjonsfondene og 17 

kommuner har pr. i dag disposisjonsfond over landsgjennomsnittet på 11,0 %.   

Disposisjonsfondene for fylket samlet er imidlertid redusert siste år, men tallene 

påvirkes noe av nedgangen i disposisjonsfondet til Tromsø kommune.  

 

Nedgangen i netto driftsresultat og nivået på disposisjonsfondene må også sees i 

sammenheng med at 2018 var et spesielt godt år for mange kommuner med god 

skatteinngang og store utbetalingene fra Havbruksfondet.  

 

Gjelden i Troms og Finnmark fortsetter å vokse, og nivået i 2019 ligger samlet ca. 20 

prosentpoeng over landsgjennomsnittet og er høyest av fylkene i landet. Lånegjelden har 

økt for 32 av 43 kommuner siste år. Kommunene i vårt fylke har i tillegg høyere rente- 

og avdragsbelastning og høyere renteeksponering enn resten av landet, dette medfører 

en større sårbarhet ved en eventuell renteoppgang. 

 

Merskatteveksten de siste årene har vært betydelig og også 2019 har vært et godt år. 

Skatteinntektene til kommunene siste år ble nesten 7 mrd. kr. høyere enn anslått høsten 

2018, og 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2019 i forbindelse statsbudsjettet for 

2020. 

 

 
ROBEK 

Troms og Finnmark har pr. i dag 3 ROBEK-kommuner: Karasjok ble innmeldt i 2019 

og Gratangen og Porsanger ble innmeldt i 2020. 

 

11 kommuner i fylket hadde siste år regnskapsmessig underskudd som må dekkes inn i 

løpet av de to neste årene for å unngå ROBEK-innmelding.  Inndekningen kan bli 

krevende for de kommunene som ikke har buffere i form av disposisjonsfond slik som 

Tromsø og Kåfjord. 
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1. Om rapporteringen og tallgrunnlaget 
Denne rapporten bygger på vår rapport fra april 2020. Vi har nå oppdatert rapporten med de 

endelige KOSTRA1-tallene som ble publisert 15. juni 2020, samt lagt til noen ekstra tabeller 

blant annet om renteeksponert gjeld og netto renter og avdrag.   

 

Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå. Konsernregnskap består av kommuneregnskap og 

regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale 

selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens  

konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet 

fra Foretaksregisteret i Brønnøysund 

  

Gjennomsnittstallene for fylket vil for enkelte indikatorer preges av at økonomien i Tromsø er 

relativt stor i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor også å vise 

gjennomsnittstall for Troms og Finnmark u/Tromsø. 

 

I tabeller hvor det er brukt farger representerer grønt de sterkeste verdiene og rødt de svakeste 

verdiene. 

 

 

 

 

 
1 KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og 
effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle 
kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt 
på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB 
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2. Utvikling i sentrale nøkkeltall i Troms og Finnmark 
 

 

2.1 Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 

økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er 

trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan 

benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk 

for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

 

Teknisk beregningsutvalgs anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 % av brutto 

driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle kommunene i 

Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune 

til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond.  
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Tabellen viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, i 2017-2019. 

 

Fylkets netto driftsresultat ble 

svekket siste år, fra 2,3 % i 2018 til 

-1,0 % i 2019. Holdes Tromsø 

kommune utenfor bedres resultatet 

med 0,4 prosentpoeng til -0,6 %.  

 

For landet u/Oslo endte resultatet i 

2019 på 1,5 %, en nedgang på 0,7 

prosentpoeng fra 2018.   

 

Kun 8 kommuner i Troms og 

Finnmark hadde et netto 

driftsresultat over det anbefalte 

nivået på 1,75 % og alle disse var 

Finnmarkskommuner (Måsøy, 

Kautokeino, Lebesby, Nesseby, 

Hammerfest, Nordkapp, Båtsfjord 

og Sør-Varanger). 

 

28 av 43 kommuner hadde negative 

netto driftsresultater. I en slik 

situasjon er en avhengig av 

oppsparte midler fra tidligere år for 

å unngå regnskapsmessig 

merforbruk. 

 

De sterkt svingende resultatene i 

Torsken og Skånland har 

sammenheng med at kommunene 

har forvaltet midler på vegne av 

fellesnemdene i nye Tjeldsund 

(Skånland og Tjeldsund) og nye 

Senja (Torsken, Lenvik, Tranøy og 

Berg).   

  

 

Kommune 2017 2018 2019

Måsøy -0,6 % 12,2 % 5,8 %

Kautokeino 2,7 % 6,1 % 5,6 %

Lebesby 2,4 % 8,5 % 4,8 %

Nesseby -0,7 % 5,9 % 3,1 %

Hammerfest 6,6 % 6,7 % 3,0 %

Nordkapp 2,7 % 7,0 % 3,0 %

Båtsfjord 3,1 % 1,2 % 2,0 %

Sør-Varanger -1,4 % 2,5 % 1,8 %

Målselv -1,0 % -0,2 % 1,5 %

Kvæfjord 4,7 % 5,2 % 1,3 %

Lyngen 2,3 % 2,1 % 0,5 %

Salangen 4,5 % 4,5 % 0,4 %

Tana 2,0 % -1,3 % 0,2 %

Harstad 4,2 % 4,1 % 0,2 %

Alta 0,7 % 1,4 % 0,0 %

Porsanger -3,4 % -5,4 % -0,1 %

Vadsø 5,1 % 1,0 % -0,2 %

Berlevåg 0,6 % 1,3 % -0,7 %

Vardø 4,4 % 2,9 % -0,8 %

Balsfjord 2,4 % 3,1 % -1,0 %

Skjervøy 1,6 % 8,3 % -1,0 %

Hasvik 3,6 % 6,1 % -1,1 %

Karlsøy 2,0 % 13,6 % -1,2 %

Lenvik 0,4 % 2,6 % -1,2 %

Karasjok -3,2 % -3,3 % -1,3 %

Gamvik 1,9 % 0,0 % -1,9 %

Tromsø 1,5 % -1,1 % -2,3 %

Loppa 4,1 % 18,2 % -2,6 %

Bardu 0,4 % -3,5 % -2,6 %

Kvænangen 2,0 % 12,5 % -2,7 %

Sørreisa 2,4 % -1,0 % -3,5 %

Nordreisa 3,0 % 1,8 % -3,6 %

Kåfjord 3,1 % 2,3 % -4,2 %

Gratangen 1,5 % 2,8 % -4,8 %

Dyrøy -0,8 % 6,9 % -5,2 %

Kvalsund 1,5 % 6,3 % -5,3 %

Storfjord 3,4 % 1,2 % -5,5 %

Lavangen 3,8 % 3,7 % -6,0 %

Skånland 12,4 % 4,0 % -7,8 %

Berg 3,5 % 2,8 % -11,2 %

Tranøy 2,0 % 4,0 % -11,4 %

Ibestad 2,8 % 14,4 % -13,0 %

Torsken 30,9 % 3,4 % -21,1 %

TROMS 2,6 % 1,8 % -2,2 %

FINNMARK 2,0 % 3,2 % 1,1 %

TROMS OG FINNMARK 2,4 % 2,3 % -1,0 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 2,7 % 3,4 % -0,6 %

LANDET u/OSLO 3,7 % 2,2 % 1,5 %
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2.2 Regnskapsmessig resultat 

Tabellen under viser regnskapsmessig resultat i driftsregnskapene for kommunekassa i 2019.   

Grunnen til at vi kun ser på kommunekassa her er at i henhold til ROBEK-reglene er det 

merforbruk i kommunekassa fratrukket eventuelle disposisjonsfond som danner grunnlag for 

eventuelle innmeldinger i ROBEK. Kommuner vil i tillegg kvalifisere for direkte innmelding 

i ROBEK hvis merforbruket er større enn 3 % av brutto driftsinntekter. 

 

 

 
  

19 kommuner har avlevert regnskap med negativt regnskapsresultat for kommunekassa. Hvis 

vi holder utenom de kommunene som har ubetydelige merforbruk (0 - kr. 20 000) gjenstår 11 

kommuner med negative resultater som utgjør mellom kr. 141 000 – kr. 56 596 000. For å 

unngå ROBEK-innmelding må kommunene dekke inn merforbruket i løpet av de to 

kommende årene. I tillegg er det slik at merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter større 
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enn 3 % av kvalifiserer for direkte innmelding i ROBEK. Ingen av kommunene i fylket har 

merforbruk fratrukket disposisjonsfond som er større enn 3 % av inntektene, med unntak av 

Tranøy. Kommunen inngår imidlertid i kommunesammenslåingen til nye Senja, og 

merforbruket vil i 2020 måtte dekkes av den nye kommunen.   

 

  

 

2.3 Utbetalinger fra Havbruksfondet 

 

De gode resultatene i 2018 i Troms og Finnmark hadde i stor grad sammenheng med store 

utbetalinger fra Havbruksfondet dette året. Også i 2019 har mange av kommunene i fylket fått 

utbetalinger fra fondet, men med langt lavere beløp. Utbetalinger fra Havbruksfondet er ikke 

forutsigbare, og det er knyttet betydelig usikkerhet rundt størrelsen på eventuelle utbetalinger 

fra fondet i 2020 (fordeling forventes i løpet av oktober).   

 

Under følger en oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet til Troms og Finnmark i 2018 

og 2019, og hvor mye dette samlet utgjorde av kommunenes brutto driftsinntekter i 2019.  

   

 
 

Kommune

Utbetalinger 

2018

Utbetalinger 

2019 Sum 2018 og 2019

Samlet utbetaling 

2018 og 2019 i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 2019

TROMSØ 30 753 444             2 367 279                33 120 723                0,5 %

HARSTAD 39 252 693             8 247 578                47 500 271                2,1 %

KVÆFJORD 14 127 307             1 088 359                15 215 666                3,6 %

SKÅNLAND 12 259 531             944 467                    13 203 998                4,2 %

IBESTAD 28 077 061             2 161 163                30 238 224                17,4 %

GRATANGEN 11 063 976             5 852 243                16 916 219                10,9 %

LAVANGEN 6 490 340                500 012                    6 990 352                  4,8 %

SALANGEN 6 923 029                533 346                    7 456 376                  2,2 %

SØRREISA 2 596 569                200 005                    2 796 574                  0,9 %

DYRØY 16 005 999             1 233 085                17 239 085                11,0 %

TRANØY 20 096 237             3 580 965                23 677 202                11,9 %

TORSKEN 16 204 324             6 425 034                22 629 358                16,3 %

BERG 13 930 142             1 072 248                15 002 390                12,1 %

LENVIK 23 453 373             7 139 774                30 593 146                2,4 %

KARLSØY 35 952 752             2 765 066                38 717 818                14,1 %

LYNGEN 3 894 204                300 007                    4 194 211                  1,3 %

KÅFJORD 2 596 136                200 005                    2 796 141                  1,1 %

SKJERVØY 38 752 109             2 831 735                41 583 843                12,7 %

NORDREISA 7 715 783                477 789                    8 193 572                  1,6 %

KVÆNANGEN 19 835 075             1 377 255                21 212 330                11,1 %

HAMMERFEST 29 960 667             7 476 726                37 437 393                2,6 %

ALTA 46 448 489             7 158 512                53 607 000                2,5 %

LOPPA 22 628 165             1 743 320                24 371 485                16,3 %

HASVIK 7 246 495                557 513                    7 804 008                  5,4 %

KVALSUND 20 349 963             6 808 377                27 158 339                17,0 %

MÅSØY 17 178 055             4 435 509                21 613 564                12,1 %

NORDKAPP 13 842 886             6 696 430                20 539 316                5,7 %

LEBESBY 13 142 428             5 532 487                18 674 915                8,3 %

NESSEBY 7 614 345                586 681                    8 201 026                  5,2 %

BÅTSFJORD 2 596 136                4 178 124                6 774 260                  2,7 %

SØR-VARANGER 12 937 411             996 691                    13 934 102                1,3 %

Sum Troms og Finnmark 543 925 122           95 467 783              639 392 905             2,6 %
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2.4 Netto lånegjeld  

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen, se nærmere omtale pkt. 2.5 
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Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2017- 2019. 

 

 

Tabellen viser at det i løpet av det 

siste året har vært en økning i netto 

lånegjeld målt i % av brutto 

driftsinntekter for Troms og 

Finnmark sett under ett, fra 105,1 % i 

2018 til 110,4 % i 2019. Tallene for 

fylket påvirkes av høy netto lånegjeld 

i Tromsø kommune, og uten Tromsø 

har fylket en netto lånegjeld på 105,8 

%. 

 

For landet som helhet økte netto 

lånegjeld fra 87,5 % i 2018 til 91,1 % 

i 2019.  

 

20 av kommunene i Troms og 

Finnmark har høyere gjeldsnivå enn 

landsgjennomsnittet pr. 2019. 

 

Kommunene Hammerfest (165,3 %), 

Berlevåg (164,7 %), Lyngen (162,0 

%) og Vadsø (158,8 %) har høyest 

netto lånegjeld i fylket, målt i prosent 

av brutto driftsinntekter. 

  

Loppa kommune har desidert lavest 

lånegjeld pr. 2019 med 17,3 %, 

deretter følger Hasvik (42,7 %), 

Kvæfjord (53,7 %) og Karasjok (55,3 

%).  

 

Lånegjelden økte for 32 av 43 

kommuner i løpet av 2019. 

 

Kommune 2017 2018 2019

Hammerfest 161,2 % 159,0 % 165,3 %

Berlevåg 96,5 % 141,5 % 164,7 %

Lyngen 140,1 % 157,7 % 162,0 %

Vadsø 139,8 % 151,9 % 158,8 %

Sør-Varanger 113,7 % 124,4 % 135,6 %

Tana 116,6 % 127,7 % 126,7 %

Tromsø 120,2 % 122,7 % 123,8 %

Vardø 138,2 % 135,2 % 123,2 %

Kåfjord 85,5 % 143,0 % 121,9 %

Ibestad 94,4 % 88,5 % 121,7 %

Storfjord 79,8 % 90,1 % 119,9 %

Harstad 119,0 % 118,5 % 119,4 %

Kvænangen 77,6 % 79,2 % 113,3 %

Alta 75,3 % 93,1 % 104,7 %

Skånland 78,2 % 92,7 % 103,0 %

Målselv 75,0 % 86,7 % 100,6 %

Nordkapp 92,2 % 89,0 % 99,6 %

Skjervøy 85,5 % 80,3 % 97,4 %

Lenvik 90,1 % 89,0 % 93,5 %

Båtsfjord 103,4 % 85,6 % 92,9 %

Lebesby 100,9 % 92,2 % 90,0 %

Dyrøy 83,8 % 74,7 % 89,6 %

Sørreisa 73,3 % 84,0 % 88,3 %

Berg 76,3 % 76,5 % 84,5 %

Nordreisa 84,2 % 82,6 % 83,9 %

Balsfjord 89,8 % 88,7 % 83,3 %

Gamvik 91,3 % 88,8 % 81,9 %

Salangen 87,7 % 81,6 % 81,6 %

Karlsøy 85,7 % 82,1 % 81,2 %

Bardu 77,3 % 84,3 % 78,4 %

Lavangen 56,1 % 59,5 % 74,7 %

Nesseby 87,4 % 74,5 % 72,7 %

Måsøy 78,0 % 70,3 % 70,8 %

Torsken 44,3 % 57,4 % 70,7 %

Tranøy 45,6 % 51,7 % 70,3 %

Kvalsund 71,4 % 63,0 % 69,9 %

Gratangen 63,9 % 63,3 % 66,8 %

Kautokeino 54,6 % 54,0 % 62,8 %

Porsanger 66,1 % 62,8 % 61,1 %

Karasjok 47,2 % 51,0 % 55,3 %

Kvæfjord 35,6 % 40,6 % 53,7 %

Hasvik 37,8 % 39,7 % 42,7 %

Loppa 22,8 % 16,2 % 17,3 %

TROMS 100,9 % 104,3 % 108,5 %

FINNMARK 101,8 % 106,8 % 113,7 %

TROMS OG FINNMARK 101,2 % 105,1 % 110,4 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 94,9 % 99,4 % 105,8 %

LANDET u/OSLO 84,5 % 87,5 % 91,1 %

163



Side 10 av 18 

 

10 

 

 

2.5 Netto renteeksponert gjeld 

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er ansett som et bilde på gjeldsgraden i 

kommunene, og sier noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto 

lånegjeld vil imidlertid ikke være renteeksponert gjeld.  

 

Hverken investeringer knyttet til selvkostanlegg som dekkes gjennom gebyrer fra 

innbyggerne eller investeringer som er omfattet av rentekompensasjonsordninger (skole, kirke 

og sykehjem) er renteeksponert.  

 

Det samme gjelder kommunens rentebærende plasseringer (bankinnskudd og plasseringer i 

sertifikat- og obligasjonsmarkedet). Dette er den delen av kommunenes likviditet som ikke er 

lånefinansiert. Ved en eventuell renteoppgang vil inntektene fra disse øke og vil delvis kunne 

motsvare effekten som en økt rente har på gjelden.  

 

En renteeksponering på 50 prosent innebære f. eks at ved en økning i renten på ett 

prosentpoeng vil kommunens netto renteutgifter øke tilsvarende 0,5 prosent av 

driftsinntektene, før det tas hensyn til eventuell rentebindinger/fastrentelån. Kommuner med 

en negativ renteeksponering vil i utgangspunktet tjene på en renteoppgang.  

 

Kommunens i Troms og Finnmark har i tillegg til høy netto lånegjeld også høy 

renteeksponering sammenliknet med resten av landet. Nivået på renteeksponeringen i vårt 

fylke er ca. 30 prosentpoeng høyere enn nivået for resten av landet.  

 

Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at kommunene tar 

høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre store utslag på 

bunnlinjen i regnskapet.  
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Figuren under viser netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter. 

 

 

 

 
 

 

Summen av søylene i ulike farger tilsvarer langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser.  

 

Dersom vi trekker ut utlån og ubrukte lånemidler (turkis søyle) kommer vi til det som 

tilsvarer netto lånegjeld.  
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Trekker vi ut selvkost (grønn), rentekompensasjonsordninger (lilla) og likviditet som ikke er 

lånefinansiert (oransje) kommer vi til de røde søylene som viser kommunenes netto 

renteeksponering.  

 

Figuren viser at Hammerfest, Lyngen og Vadsø har høyest renteeksponering av kommunene i 

fylket.  

 

Hasvik og Loppa har negativ netto renteeksponering, dette kommer av at disse kommunene 

har lav gjeld og høy likviditet som ikke er lånefinansiert (store disposisjonsfond). Disse 

kommunene vil kunne ha positive effekter av en renteoppgang. 

 

Senja og Porsanger har en negativ likviditet (dvs. en oransje søyle under null), dette illustrerer 

at kommunene i realiteten ikke har «egen» rentebærende likviditet – kassakreditten/de 

ubrukte lånemidlene overstiger det som står inne på kommunens bankinnskudd, sertifikater og 

obligasjoner.  
 

For kommunene Tranøy, Måsøy og Nordkapp mangler KOSTRA-tall for netto renteeksponert 

gjeld og de er derfor ikke tatt med i figuren.  
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2.6 Netto renter og avdrag 

 

Tabellen viser netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, i perioden 2017-2019.  
 

 

Kommunenes rente- og 

avdragsbelastning avhenger av valgt 

finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstid o.l. 

Ekstraordinære avdrag som føres i 

investeringsregnskapet og tap/gevinst 

på finansielle instrumenter inngår ikke 

i denne indikatoren. 

 

Tabellen viser at for 31 av kommunene 

i fylket er kapitalutgiftene større enn 

for landsgjennomsnittet (4,3 %). Dette 

betyr at en større andel av 

driftsinntektene i kommunene i Troms 

og Finnmark går til å dekke 

kapitalutgifter, og det blir dermed 

mindre til løpende drift. 

 

Ibestad (12,3 %), Lyngen (10,1 %) og 

Vadsø (9,3 %) har høyst kapitalutgifter 

i prosent av brutto driftsinntekter, 

mens Hasvik (1,5 %), Kautokeino (1,6 

%), Kvæfjord (1,9 %) og Loppa (1,9 

%) alle har svært lave kapitalutgifter. 

 

Fylkets samlede rente- og 

avdragsbelastning har økt med 0,7 

prosentpoeng fra 2018, mens 

utviklingen i samme periode på 

landsbasis har vært mer stabil og kun 

økt med 0,1 prosentpoeng.  

 

 

Kommune 2017 2018 2019

Ibestad 5,1 % 3,5 % 12,3 %

Lyngen 7,0 % 7,7 % 10,1 %

Vadsø 7,8 % 8,9 % 9,3 %

Nordkapp 7,7 % 7,2 % 8,0 %

Tromsø 6,4 % 6,6 % 7,6 %

Hammerfest 7,7 % 6,9 % 7,5 %

Vardø 6,9 % 7,3 % 7,1 %

Storfjord 4,7 % 5,8 % 7,0 %

Lebesby 6,9 % 5,8 % 6,4 %

Tana 6,2 % 6,2 % 6,2 %

Gamvik 5,8 % 6,3 % 6,1 %

Kåfjord 4,0 % 3,2 % 6,1 %

Kvalsund 2,4 % 3,9 % 6,1 %

Alta 4,4 % 4,7 % 6,1 %

Berlevåg 4,3 % 5,3 % 6,0 %

Måsøy 6,1 % 5,4 % 6,0 %

Sørreisa 5,5 % 6,0 % 5,9 %

Nesseby 7,1 % 6,4 % 5,8 %

Bardu 5,6 % 5,5 % 5,8 %

Dyrøy 5,2 % 4,9 % 5,7 %

Balsfjord 5,3 % 5,6 % 5,6 %

Lenvik 5,6 % 5,4 % 5,6 %

Harstad 5,9 % 5,5 % 5,5 %

Salangen 5,4 % 5,2 % 5,4 %

Tranøy 3,4 % 4,3 % 5,4 %

Sør-Varanger 4,3 % 4,7 % 5,3 %

Berg 4,4 % 3,9 % 5,2 %

Nordreisa 5,1 % 4,8 % 5,0 %

Målselv 4,6 % 4,7 % 5,0 %

Skånland 3,4 % 3,7 % 4,7 %

Skjervøy 4,5 % 3,4 % 4,7 %

Lavangen 3,9 % 4,0 % 4,3 %

Karasjok 3,1 % 3,7 % 4,3 %

Kvænangen 2,6 % 3,1 % 4,2 %

Karlsøy 5,9 % 4,0 % 4,2 %

Torsken 2,9 % 3,0 % 4,1 %

Gratangen 3,4 % 3,5 % 4,0 %

Porsanger 4,6 % 4,2 % 4,0 %

Båtsfjord 3,8 % 3,4 % 2,9 %

Loppa 3,7 % 2,2 % 1,9 %

Kvæfjord 1,7 % 1,7 % 1,9 %

Kautokeino 2,5 % 1,4 % 1,6 %

Hasvik 1,5 % 1,3 % 1,5 %

TROMS 5,5 % 5,5 % 6,3 %

FINNMARK 5,4 % 5,4 % 6,0 %

TROMS OG FINNMARK 5,5 % 5,5 % 6,2 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 5,2 % 5,1 % 5,7 %

LANDET u/OSLO 4,2 % 4,2 % 4,3 %
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Mange kommuner benytter seg av muligheten som ligger i kommuneloven til kun betale 

minimumsavdrag. Dette gjør at de årlige avdragsutgiftene reduseres, men kommunene pådrar 

seg samtidig økte renteutgifter slik at de samlete kapitalutgiftene vil kunne øke. 

 

I ny kommunelov som trådte i kraft 01.01.2020 er det gjort endringer i reglene for beregning 

av minimumsavdrag. Dette er ventet gi en større avdragsbelastning for mange kommuner fra 

regnskapsåret 2020. 

 

 

2.7 Disposisjonsfond  
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si 

noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift. Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  

 

Tabellen viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter perioden 2017- 2019. 
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Kun 15 av 43 kommuner i 

Troms og Finnmark har 

funnet rom til å øke 

disposisjonsfondene i 2019, 

og disposisjonsfondene for 

fylket samlet er således 

redusert det siste året. 

Nedgangen må imidlertid 

også sees i sammenheng med 

at 2018 var et spesielt godt år 

for mange kommuner med 

god skatteinngang og store 

utbetalingene fra 

Havbruksfondet.  

 

Disposisjonsfond i prosent av 

brutto driftsinntekter for 

Troms og Finnmark er 

redusert fra 7,0 % i 2018 til 

6,2 % i 2019. 

Fylkesgjennomsnittet 

påvirkes imidlertid av at 

Tromsø kommune er i en 

økonomisk vanskelig 

situasjon og pr. 2019 omtrent 

ikke disposisjonsfond. 

Disposisjonsfond samlet for 

fylket u/Tromsø er pr. 2019 

på 7,7 %.  

 

For landet uten Oslo har det 

vært en svak nedgang i 

disposisjonsfondene siste år, 

fra 11,1 % i 2018 til 11,0 % i 

2019.    

 

Det er svært stor variasjon i 

fylket når det gjelder nivået 

på disposisjonsfondene og 17 

kommuner har pr. i dag 

disposisjonsfond over eller lik 

landsgjennomsnittet på 11,0 

%. 

Finnmarkskommunene har 

samlet 2,9 prosentpoeng 

høyere nivå på 

disposisjonsfondene enn 

Tromskommunene.  

 

 

Kommune 2017 2018 2019

Hasvik 21,3 % 20,9 % 26,2 %

Måsøy 11,6 % 20,5 % 24,7 %

Loppa 15,5 % 27,5 % 22,2 %

Vardø 22,5 % 24,0 % 21,5 %

Karlsøy 5,2 % 19,5 % 20,4 %

Kvalsund 13,9 % 13,4 % 19,9 %

Lebesby 12,7 % 16,7 % 19,9 %

Berlevåg 17,3 % 19,2 % 19,3 %

Skjervøy 6,6 % 17,1 % 16,8 %

Nesseby 15,8 % 15,2 % 16,5 %

Båtsfjord 11,2 % 11,2 % 12,9 %

Lavangen 14,4 % 18,9 % 12,4 %

Kvænangen 3,7 % 13,5 % 12,4 %

Nordkapp 5,7 % 6,1 % 12,2 %

Skånland 7,0 % 12,7 % 11,3 %

Kvæfjord 4,7 % 10,0 % 11,2 %

Harstad 7,1 % 11,4 % 11,0 %

Salangen 4,3 % 7,1 % 8,8 %

Hammerfest 6,8 % 8,0 % 8,5 %

Kautokeino 5,2 % 5,9 % 8,1 %

Lyngen 6,2 % 7,9 % 7,7 %

Gratangen 6,3 % 8,9 % 6,2 %

Torsken 0,1 % 11,5 % 6,1 %

Dyrøy 5,1 % 10,3 % 6,0 %

Balsfjord 4,8 % 6,9 % 6,0 %

Sør-Varanger 1,8 % 4,1 % 5,8 %

Vadsø 4,6 % 5,8 % 5,5 %

Storfjord 7,3 % 7,9 % 4,3 %

Nordreisa 5,8 % 6,1 % 4,0 %

Ibestad 1,4 % 15,3 % 4,0 %

Alta 3,8 % 4,1 % 3,9 %

Bardu 5,5 % 6,0 % 3,6 %

Målselv 2,0 % 2,2 % 3,4 %

Sørreisa 3,1 % 4,1 % 3,1 %

Lenvik 1,6 % 3,5 % 3,0 %

Tranøy 4,2 % 9,5 % 2,1 %

Tromsø 4,5 % 3,6 % 1,7 %

Berg 3,7 % 9,5 % 1,4 %

Tana 2,3 % 1,4 % 1,4 %

Kåfjord 0,8 % 0,6 % 0,7 %

Porsanger 0,8 % 1,8 % 0,5 %

Gamvik 4,5 % 3,1 % 0,5 %

Karasjok 0,2 % 0,2 % 0,2 %

TROMS 4,7 % 6,7 % 5,2 %

FINNMARK 6,1 % 7,4 % 8,1 %

TROMS OG FINNMARK 5,2 % 7,0 % 6,2 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 5,5 % 8,1 % 7,7 %

LANDET u/OSLO 10,0 % 11,1 % 11,0 %
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3. Sammenlikning med andre fylker - sentrale nøkkeltall 
 

 

 

 
 

 
Troms hadde det lavest netto driftsresultatet av fylkene i 2019 med -2,2 % av brutto driftsinntekter. 

Resultatet i Troms ble ikke vesentlig påvirket av at resultatet i Tromsø kommune var svakt i 2019. Det 

var kun Troms og Møre og Romsdal av fylkene som hadde negative netto driftsresultater i 2019.  

 

Finnmark hadde et netto driftsresultat på 1,1 %, dette var 9. best av de 18 fylkene.  

 

Landsgjennomsnittet uten Oslo var i 2019 på 1,5 %. 
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Troms og Finnmark har høyest nivå på netto lånegjeld av fylkene med henholdsvis 108,5 % og 113,7 

% av brutto driftsinntekter. Begge fylkene økte nivået på netto lånegjeld i løpet av 2019. 

 

Det er stor variasjon i netto lånegjeld blant fylkene, og landsgjennomsnittet på 91,1 % er ca. 20 

prosentpoeng under nivået for Troms og Finnmark samlet. 
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Troms har lavest nivå på disposisjonsfondene av fylkene med 5,2 % av brutto driftsinntekter. 

Resultatet påvirkes sterkt av at Tromsø kommune ikke har fondsmidler av betydning, og Troms 

u/Tromsø er på 7,5 %. 

 

Nivået på disposisjonsfondene i Finnmark har styrket seg fra 2018 til 2019 er pr. 2019 på 8,1 %.  

 

Landsgjennomsnittet uten Oslo var i 2019 på 11,0 %. 
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Departementets bemerkninger  

1 Innledning  

Etter en lovendring av vassdragsreguleringsloven i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991-92), ble det 

mulighet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner kunne revideres 50 år 

etter konsesjonstidspunktet. Fra 19. juni 2022 kan alle tidligere gitte konsesjoner kreves 

revidert. Denne revisjonsbestemmelsen følger nå av vassdragsreguleringsloven § 8 tredje 

ledd.  

Etter krav fra Nordreisa kommune vedtok NVE i mars 2016 å åpne sak om revisjon av 

konsesjonsvilkår for regulering av Kvænangenvassdraget. Følgende konsesjoner skal 

revideres;  

• Kgl.res. av 15. mai 1964: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og 

regulering av Abbujåkka mv. i Troms fylke og til å ekspropriere fallrettigheter og 

grunn og rettigheter for øvrig.  

• Kgl.res. av 6. januar 1967: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til ytterligere 

regulering av Abbujåkka mv.  

• Kgl.res. av 11. februar 1972. Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv av 

bruksrett og overføringer i forbindelse med utbygging av Småvatna kraftverk i Troms.  

Departementet har også gitt tillatelse til en planendring 12. mars 1981.  

Revisjonsadgangen vil primært gi adgang til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som 

er oppstått som følge av reguleringen, men eldre vilkår kan også bli modernisert og vilkår 

som ikke lenger er aktuelle, kan bli slettet. Det er kun konsesjonsvilkårene som kan revideres. 

Konsesjonens rammer, herunder eventuell tillatelse til overføringer og reguleringsgrensene 

(HRV og LRV) av magasinene, kan ikke endres ved revisjon.  

2 Innkomne revisjonskrav og NVEs innstilling  

Kravet fra Nordreisa kommune var primært slipp av minstevannføring fra Stuora Mollešjávri 

til Mollešjohka, og om nærings-/miljøfond til kommunen. I høringssvar til 

revisjonsdokumentet har Foreningen Indre Kvænangen allmenning, Kvænangen kommune og 

Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg fremmet nye krav knyttet til reguleringen av 

Njemenjáikojohka og Ábojohka. Kravene gjelder slipp av minstevannføring fra Šuoikkátjávri 

til Njárbesjohka, fra inntak til Čorrojávrrit kraftverk og til Ábojohka. Det er også fremmet 

krav om øvrige biotoptiltak og andre typer krav.  

NVE anbefaler innføring av moderne standardvilkår, bl.a. hjemmel for å kunne pålegge 

miljøforbedrende tiltak, men tilrår ingen spesielle tiltak i revisjonsvedtaket.  

3 Høringsuttalelser til NVEs innstilling 

Nordreisa kommune fattet følgende vedtak i kommunestyremøte 16.1.2019 og som oversendt 

departementet som høringsuttalelse i saken: 

"Nordreisa kommune anmoder Olje- og energidepartementet OED å omgjøre NVE sitt 

vedtak om ikke å anbefale et miljøfond for utvikling av Reisavassdraget, slik Nordreisa 

kommunestyre har foreslått og krevd i sin høringsuttalelse. Vi ber OED om å pålegge 

opprettelsen av et slikt fond når revisjonen / fastsettelsen av nye vilkår skal endelig vedtas.  
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Innledningsvis presiseres det at et slikt fond ikke er tiltenkt å være en slags inntektskilde 

for kommunen, eller at det er en type erstatningssak i ettertid. Kommunestyrets intensjon 

med dette fondet er at det er et miljørettet utviklingstiltak som vil få stor betydning for 

verdiskaping både i økologisk og økonomisk perspektiv. Fondets innretting, 

sammensetning og etablering viser det, og at det er frittstående og revideres uavhengig.  

Kraft er viktig for samfunnsmessig infrastruktur og velferd, det gir inntekter og nytte. Men 

– det er også viktig å balansere dette inn i en mer moderne miljøvurdering enn den NVE 

nå har gjort. Nye konsesjonsvilkår skal stå i mange år. Nordreisa kommune vil gjøre grep 

for et godt, langsiktig arbeid nå og ønsker et miljøfond som verktøy for det.  

Vi mener at NVE har gjort en for snever vurdering av natur- og miljøinteressene i sin 

saksbehandling. Vassdragets, og områdets helhet, er tillagt for liten betydning i deres 

saksbehandling. Reisavassdraget har sitt utspring i grenseområdene til Finnmark og helt 

mot riksgrensen til Finland. Vi mener at hele nedbørsfeltet skal inngå sterkere i 

totalvurderingen når områdets verdi og miljøstatus skal vurderes.  

I et moderne miljøsyn forventes det at en nasjonalpark har en naturtilstand som er lik det 

opprinnelige (inngrepsfritt), og framstår som et naturområde av høy nasjonal og 

internasjonal kvalitet. Det betyr inngrepsfritt, som også var hjemlet i naturvernloven, og 

nå naturmangfoldsloven. I et slikt perspektiv, med dagens miljøoppfatninger, er det ikke 

tvil om at et inngrep av den typen som er gjort i Mollisjavri må søkes «avbøtet og 

tilbakeført» så langt som mulig.  

Saksbehandlingen slår fast at tilbakeføring ikke er mulig, nye inngrep svarer ikke til 

nytteverdien. Da er opprettelsen av et miljøfond et konkret og riktig virkemiddel for å 

iverksette og lete fram muligheter for en bedret miljøtilstand i framtida. 

Reisa nasjonalparkstyre har i vedtak 6.2.2019 uttalt at de støtter Nordreisa kommune sitt 

krav om å opprette et miljøfond på kr 10 millioner. Fondet skal brukes både til å bedre 

miljøtilstanden i Reisavassdraget, men også til verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og 

landskap som ble berørt ved utbyggingen." 

4 Fakta om vassdragene  

De berørte vassdragene er Ábojohka og Njemenjáikojohka som renner ut i sjøen i Sørfjorden i 

Kvænangen, og Mollešjohka som er en del av Reisavassdraget og som renner ut i 

Reisafjorden. Store deler av nedbørsfeltene ligger mellom 500 og 1000 moh. Landskapet er 

preget av slake fjellformer i høyereliggende områder og ganske bratte hellinger ned mot 

henholdsvis Kvænangsbotn og Reisadalen (Ráisávži). I dalene er det løvskog og furuskog. 

Det finnes flere typer viktige naturtyper langs nedre del av Njemenjáikojohka. Her finnes 

også noe jordbruksland, mens det er lite bebyggelse langs Ábojohka og ingen langs 

Mollešjohka.  

Reisavassdraget og Reisafjorden er vernet som henholdsvis nasjonalt laksevassdrag og 

nasjonal laksefjord. I Verneplan III for vassdrag er også Reisavassdraget sammen med 

Navitelva (Návetjohka) og Kvænangselva (Bađajohka), vernet mot ytterligere utbygging. 

Nordøst og vest for utbyggingsområdet ligger landskapsvernområdene Kvænangsbotn og 

Navitdalen (Návetvuopmi). I sør ligger Reisa nasjonalpark hvor øvre del av Reisavassdraget 

er inkludert. 
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Kvænangselva (Bađajohka) har en anadrom strekning på om lag 15 km. Njemenjáikojohka 

har anadrom strekning på 3,5 - 4 km. Ábojohka har anadrom strekning på om lag 1,5 km, men 

det er noe usikkerhet når det gjelder denne elvas betydning for anadrome fiskeslag. I 

Kvænangen kommune finnes flere andre vassdrag med anadrome fiskearter. Reisaelva 

(Ráiseatnu) er en storlaks-elv, og er det nest største anadrome vassdraget i Troms med 85 km 

anadrom strekning i hovedelva og 52 km i sideelvene. Mollešjohka har anadrom strekning på 

800 m fra samløpet med Reisaelva (Ráiseatnu) og opp til Mollisfossen (Mollešgorži).  

Navn på magasiner, elver og kraftverk 

I de gitte konsesjonene er det en del variasjon i skrivemåten til enkelte navn. NVE har i 

innstillingen brukt skrivemåten som fremkommer på offisielle kart fra Statens Kartverk, men 

ikke den samiske skrivemåten. Departementet har i brev av 31.10.2018 forespurt Sametinget 

om bruk av samiske stedsnavn. Sametinget viser til stadsnamnlova § 9 om bruken av 

stedsnavn, herunder også de samiske. Når skrivemåten av et stedsnavn er fastsatt etter denne 

loven og ført inn i stedsnavnregisteret, skal denne brukes av statlige organ. Sametinget har i 

brev av 6.11.2018 oppgitt de aktuelle stedsnavn i saken med samisk skrivemåte. 

Departementet har brukt denne skrivemåten i revisjonsvedtaket. Sametinget foreslår også at 

det brukes samiske navn på de kraftverkene som ligger i tradisjonelle samiske områder. 

5 Generelle avveininger ved revisjon 

Vannkraften representerer en betydelig miljøpåvirkning i norske vassdrag. Ved eldre 

utbygginger ble natur og miljø ikke vektlagt på samme måte som i dag. Naturmangfold, fisk, 

friluftsliv og landskap er viktige hensyn som skal vektlegges ved revisjon. Det vil i årene 

fremover være nødvendig å intensivere arbeidet med å revidere miljøvilkår for eksisterende 

utbygginger for å sikre en helhetlig forvaltning av vannkraftressursene. I en revisjonssak skal 

det foretas en avveining mellom fordeler og ulemper ved nye eller endrede vilkår. Et viktig 

hensyn i avveiningen av nye eller endrede vilkår er i hvilken grad disse vilkårene gir 

muligheter for vesentlige miljøforbedringer. Vurderingen ved revisjon er ikke den samme 

som ved en ny vannkraftkonsesjon. For nye inngrep skal det gjøres en sammenligning av et 

omsøkt inngrep sett opp mot eksisterende tilstand før inngrepet er foretatt. Det relevante 

sammenligningsgrunnlaget ved en revisjon blir imidlertid et allerede utbygd kraftanlegg sett 

opp mot anlegget med foreslåtte avbøtende tiltak.  

 

Om slike tiltak er aktuelle i den enkelte revisjonssak vil bero på en vurdering av berørte 

områders verdi og potensiale, de avbøtende tiltakenes virkning på berørt verdi og tiltakenes 

produksjonstap og kostnad. Aktuelle tema for verdivurdering av et berørt område i 

revisjonssammenheng vil i første rekke være friluftsliv og landskapsopplevelse, fisk og fiske 

og naturmangfold (utvalgte naturtyper og prioriterte arter). På den annen side vil et viktig 

hensyn være i hvilken grad de nye eller endrede vilkår vil medføre redusert krafttilgang for 

samfunnet sett opp mot hensynet til forsyningssikkerhet og behovet for fornybar energi, i 

tillegg til kostnaden ved tiltaket for konsesjonæren. En svekket kraftbalanse kan skape behov 

for annen alternativ produksjon. I Meld. St. 25 (2015-2016) "Kraft til endring – 

Energipolitikkken mot 2030" gis det en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og 

perspektiver for den innenlandske energiforysningen. Den legger frem energipolitikken mot 

2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.  
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Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for forsyningssikkerheten i Norge 

da de gir det norske kraftsystemet stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten har høy 

samfunnsøkonomisk verdi. Stor variasjon i nedbør og i tilsig gjør magasinkapasiteten 

verdifull, siden forbruket varierer ulikt med tilsiget. Den regulerbare vannkraften kan tilpasses 

markedets og energisystemets løpende behov over år, sesonger, timer og sekunder, i tillegg til 

at store vannkraftanlegg har en gunstig effekt på stabiliteten i kraftsystemet. 

 

Ved å innføre standardvilkår vil revisjonssakene i stor grad kunne reduseres til vurderinger 

knyttet til endringer i manøvreringsreglementet, herunder minstevannføring og 

magasinrestriksjoner, i de vassdragene der det er aktuelt. Det er stor variasjon mellom ulike 

vassdrag og magasiner. Skader og ulemper for miljø og samfunn som er store i et vassdrag 

behøver ikke være det i andre med samme type inngrep. Siden det er stor variasjon mellom 

ulike vassdrag og magasiner vil også virkninger og nytte av ulike tiltak variere. 

 

Forarbeidene til revisjonsbestemmelsen som ble vedtatt ved lovendringen i 1992, jf. Ot.prp. 

nr. 50 (1991-92), legger fortsatt gjeldende føringer for hva det er relevant å ta hensyn til ved 

en revisjon. Hvilke nye og endrede vilkår som er relevante i den enkelte revisjonssaken vil 

være avhengig av en rekke forhold som ny lovgivning, endringer i samfunnsoppfatningen, 

interessekonflikter, nye skader eller ulemper, økologiske, hydrologiske eller økonomiske 

forhold. Av forarbeidene fremgår det at pålegg ikke skal medføre vesentlig produksjonstap for 

konsesjonæren og at hensynet til opprettholdelse av kraftproduksjon og reguleringsevne skal 

veie tungt. Departementet viser til OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjon for 

vassdragsreguleringer (mai 2012) om at pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner 

kun skal fastsettes "hvor spesielle hensyn tilsier det".  Det må tas i betraktning at alle 

skjerpelser i utgangspunktet medfører dyrere kraftproduksjon og en økonomisk belastning for 

konsesjonæren. For eldre reguleringer der anlegget for lengst er nedskrevet, vil det likevel 

kunne være grunn til å gå lenger ved revisjonen enn ved nyere konsesjoner.  

 

Behovet og verdien av reguleringsevne og fleksibilitet forventes å øke i årene som kommer, i 

takt med omstillingen i energisystemet i Norge og i landene rundt oss. Kraftsystemet vil bli 

mer utsatt for større, raskere og mer uforutsigbare svingninger i produksjon, forbruk og i 

kraftflyt mellom Norge og utlandet. En økende andel uregulerbar fornybar kraft i det nordiske 

markedet og nedleggelser av termiske kraftverk gjør at evnen til hurtig regulering av den 

eksisterende produksjonen blir enda viktigere. I dag er det få andre kilder til slik fleksibilitet 

enn den regulerbare vannkraften.  

 

Et integrert kraftmarked og flere utenlandsforbindelser har synliggjort verdien som ligger i 

vannkraften og dens regulerbarhet. Dette har ført til at mange kraftanlegg driftes annerledes 

enn da konsesjonen ble gitt, for eksempel med mer variabel vannføring. I tillegg er det i dag 

større fokus på klimaendringer og behovet for fornybar energi. Revisjon av konsesjonsvilkår 

vil derfor måtte vurderes i lys av et endret miljø-, klima- og energiregime. Miljøforbedringer 

177



 

 

som kan oppnås gjennom strengere vilkår og mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene må 

veies opp mot tapt kraftproduksjon, reguleringsevne og evne til flomhåndtering. 

6 Kunnskapsgrunnlaget for revisjon av Kvænangsvassdraget 

På grunnlag av krav fra Nordreisa kommune utarbeidet KKAS et revisjonsdokument som ble 

sendt på høring i januar 2017. Når det gjelder Njemenjáikojohka / Njárbesjohka og Ábojohka 

mener Fylkesmannen at det er en mangel ved revisjonsdokumentet at det ikke er utarbeidet 

egne fagrapporter som vurderer virkningen av reguleringen. Ifølge vedtatt 

vannforvaltningsplan er miljømålet satt til godt økologisk potensial (GØP). Miljømålene 

krever imidlertid ikke slipp av minstevannføring eller magasinrestriksjoner, men kun tiltak 

som ikke vil påvirke kraftproduksjonen. Fylkesmannen krever at reviderte vilkår gir hjemmel 

til å pålegge ulike fisketiltak som bl.a. uttynningsfiske, noe dagens vilkår ikke synes å gi 

hjemmel for. Vilkårene må også gi hjemmel for å pålegge naturfaglige undersøkelser. 

Kvænangen kommune og FNF Troms mener også kunnskapsgrunnlaget i 

revisjonsdokumentet er mangelfullt med tanke på hvilke miljømessige tiltak som bør 

fastlegges. Nordreisa kommune mener kunnskapsgrunnlaget er for dårlig når det gjelder 

betydningen for minstevannføring for anadrom fisk i Reisaelva og i Mollešjohka nedstrøms 

Mollisfossen (Mollešgorži).  

NVE fremmet innstilling i juni 2018. NVE mener at en vilkårsrevisjon med å innføre moderne 

standardvilkår kan gjennomføres selv om det trengs mer kunnskap for å vurdere mulige, 

konkrete biotopforbedrende tiltak. NVE finner at revisjonsdokumentet samlet sett oppfyller de 

krav til informasjon som kan stilles sett hen til sakens omfang og kompleksitet og at kravene i 

medhold av OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår er oppfylt. 

  

I likhet med NVE bemerker departementet at en revisjon av vilkår for eksisterende 

reguleringer ikke medfører noen nye inngrep som kan påvirke natur og miljø, men gir 

mulighet for å sette nye eller reviderte vilkår som kan benyttes for å rette opp eventuelle 

miljøskader som følge av utbyggingene. En revisjonssak skal ikke være noen ny 

konsesjonsbehandling av tiltaket og kravet til nytt kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov er 

derfor begrenset. Departementet bemerker at det ved revisjon bl.a. fastsettes vilkår med 

hjemmel for NVE og andre fagmyndigheter til i ettertid å pålegge konsesjonæren både 

miljøforbedrende tiltak og å utføre og/eller bekoste visse undersøkelser av områder som 

berøres av reguleringen. Departementet finner derfor at kunnskapsgrunnlaget her oppfyller de 

krav som stilles i slike saker.  

Departementet hadde befaring av området i september 2018 sammen med konsesjonær, 

kommunene og andre berørte interessenter.  

6 Departementets vurdering av innkomne krav 

6.1 Krav om vannslipp 

Formålene med minstevannføringer er mange, alt fra å opprettholde en mindre vannføring for 

å sikre et visst livsmiljø for akvatiske planter og dyr, til mer kompliserte vannføringsregimer 

for å sikre bestemte arter. Minstevannføringer kan også ha som hensikt å forbedre landskaps- 

og vassdragselementer, som for eksempel fosser eller å bedre resipientforholdene. I enkelte 
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regulerte vassdrag er det relativt store og uregulerte restfelt som sørger for vann slik at 

behovet for vilkår om minstevannføring er begrenset. Noen elver vil ha behov for 

minstevannføring gjennom hele året for å avbøte skader og ulemper, mens andre vil kunne 

klare seg med sommervannføring i tillegg til biotopjusterende tiltak. Minstevannføringer 

kombineres ofte med habitatjusterende tiltak som terskler, der selv begrensede vannmengder 

kan gi store miljøforbedringer. I andre tilfeller vil det måtte slippes mye vann for å oppnå en 

ønsket miljøeffekt. Produksjonstap som følge av skjerpede vilkår om minstevannføring vil 

kunne få betydning for landets kraftbalanse. Dette tapet må veies opp mot den miljømessige 

vinningen. 

 

Av forarbeidene til revisjonsbestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991-92) fremgår det at pålegg 

ikke skal medføre vesentlig produksjonstap for konsesjonæren og at hensynet til 

opprettholdelse av kraftproduksjon og reguleringsevne skal veie tungt. Departementet viser til 

OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjon for vassdragsreguleringer (mai 2012) om at 

pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner kun skal fastsettes "hvor spesielle 

hensyn tilsier det". Om slike tiltak er aktuelle i den enkelte revisjonssak vil derfor bero på en 

vurdering av berørte områders verdi og potensiale, de avbøtende tiltakenes virkning på berørt 

verdi og tiltakenes produksjonstap og kostnad. 

6.1.1 Slipp av minstevannføring fra Stuora Mollešjávri 

Det kreves slipp av minstevannføring fra Stuora Mollešjávri til Mollešjohka av hensyn til 

anadrom fisk, landskapseffekten av Mollisfossen (Mollešgorži) og av hensyn til friluftsliv. 

Slipp av minstevannføring kreves også pga. mulig økt bunnisdannelse i grunnere deler av 

Reisaelva (Ráiseatnu) som gjør at rogn og yngel blir ødelagt.  

KKAS mener virkningen av minstevannføring til Mollešjohka blir svært små sett i henhold til 

krafttapet. Stuora Mollešjávri er dessuten et senkningsmagasin, og slippet vil være både 

teknisk krevende og kostbart, og i seg selv medføre store inngrep i området.  

Ifølge fagrapporten vedlagt revisjonsdokumentet kan det ikke utelukkes at redusert 

vannføring i enkelte perioder kan føre til mindre vanndekte arealer og noe lavere 

ungfiskproduksjon. Det synes likevel å være liten grunn til å anta at vannføringen er en 

begrensende faktor for fiskeproduksjonen i Reisaelva. Jo lenger ned i vassdraget man 

kommer, jo mindre blir påvirkningen av overføringen pga. tilsiget fra sideelver. 

Undersøkelser viser at tettheten av lakseunger etter år 2000 har vært mye større enn tidligere 

og at tettheten av lakseunger er betydelig større i Mollešjohka nedstrøms fossen, enn i 

Reisaelva. NVE finner det også lite sannsynlig at overføringen kan ha medført vesentlig 

økning i dannelse av bunnis i Reisaelva. Bunnis dannes primært i kalde perioder og da 

kommer det uansett lite vann fra høytliggende områder slik som ved Stuora Mollešjávri. 

Når det gjelder landskapseffekten av fossen på sommeren har overføringen medført merkbare 

endringer. Størrelsen på minstevannføring fra Stuora Mollešjávri må imidlertid være betydelig 

for at dette skal bli merkbart i fossen. Økt landskapseffekt ved økt vannføring kan etter NVEs 

mening ikke veies opp mot tapet av regulerbar kraftproduksjon og de kostnader og 

nødvendige landskapsinngrep som må til for å få på plass en hensiktsmessig 

minstevannføringsanordning. Departementet slutter seg til NVEs vurdering.  
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Det er ikke registrert særskilte naturtyper eller annet av spesiell naturverdi langs Mollešjohka. 

Friluftslivet anses som beskjedent og det er ingen merkede turiststier langs elva. Reisa 

nasjonalpark omfatter Reisaelva, Mollisfossen og nedre del av Mollešjohka. Nasjonalparken 

ble imidlertid etablert på tross av og lenge etter, overføringen fra Stuora Mollešjávri til 

Ábojohka fant sted. Departementet finner derfor ikke å pålegge minstevannføring av den 

grunn at vassdragene ligger innenfor nasjonalparken.  

Departementet er enig med NVE i at fordelene som oppnås ved slipp av minstevannføring fra 

Stuora Mollešjávri til Mollešjohka, ikke vil tilsvare de ulemper et slikt tiltak vil medføre. 

6.1.2 Slipp av minstevannføring fra Šuoikkátjávri til Njárbesjohka 

Det er ikke satt miljømål i vannforvaltningsplanen som forutsetter slipp av minstevannføring 

fra Šuoikkátjávri. Fylkesmannen mener imidlertid at kunnskapsgrunnlaget om økologisk og 

fiskebiologisk tilstand er mangelfullt. 

I følge Kvænangen kommune er det ørret i Njárbesjohka nedstrøms Šuoikkátjávri, men det er 

uklart om denne rekrutteres i elva eller om den faktisk vandrer ned fra vatnet.  

Njarbesdalen og områdene lenger øst er ifølge reindriftskart@landbruksdirektoratet.no 

vårbeite og kalvingsland for rein. Áborášša reinbeitedistrikt har opplyst at Njarbesdalen fra 

dammen og videre nedover, er svært viktig beiteland. Minstevannføringsslipp kan være 

positivt for vegetasjonen langs vassdraget, men reindrifta er skeptisk til vannslipp når det 

gjelder muligheten for reinkalvenes kryssing av elva. 

Området ved elva brukes i noe friluftslivsammenheng, men da hovedsakelig på sommeren. 

KKAS bemerker at slipp av 5-persentilen ikke vil gi direkte krafttap, men i praksis vil dette 

overføre produksjon av 2,5-3 GWh fra vinter- til sommerkraft. Statnett har fremhevet at 

reguleringsmulighetene i Kvænangen kraftverk bør opprettholdes da kraftverket anses som 

viktig for driftssikkerheten av nettet. 

KKAS´praksis i dag er å stenge luka når magasinet er tomt, dvs. om lag 1,5 måned før 

vårsmeltingen starter. Kjøring av luken skjer manuelt og stengingen foretas ved hjelp av et 

lokalt aggregat. KKAS mener de kan stenge luken stegvis over flere dager dersom dette er 

nødvendig for å unngå stranding av fisk. Luken kan også stå åpen frem til snøsmeltingen 

starter, slik at alt tilsig til magasinet slippes til elva. Dette kan ha positiv virkning for fisk på 

ettervinteren da vannføringen er på det laveste.  

Departementet er enig med NVE at det her ikke er fordeler for verken natur eller allmenne 

interesser som kan oppveie ulempene med redusert regulerbar kraftproduksjon. Pålegg om 

minstevannføring fra Šuoikkátjávri tilrås derfor ikke. At luken blir stående åpen frem til 

snøsmeltingen starter, anses imidlertid som et godt tiltak. Departementet legger derfor til 

grunn at en slik praksis vil bli fulgt fremover.  

6.1.3 Slipp av minstevannføring fra inntaket i Njemenjáikojohka/ Njárbesjohka 

Kommunen begrunner kravet om slipp av minstevannføring fra inntaket til Čorrojávrrit 

kraftverk av hensyn til anadrom fisk i nedre del av Njemenjáikojohka. Det har tidligere vært 

flomskader på bygningsmasser i området, men situasjonen er nå tilpasset etter at elva ble 

regulert.  
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Fylkesmannen påpeker at det ikke er satt miljømål i vannforvaltningsplanene som forutsetter 

minstevannføringsslipp, men mener at kunnskapsgrunnlaget også her er mangelfullt.  

KKAS opplyser at slipp av 5-persentilen vil medføre et krafttap på 6,5 GWh, og at omtrent 

halvparten av dette tapet vil være vinterkraft.  

Det går ingen vei til inntaksdammen, som er en eldre fyllingsdam uten tappemulighet. Det 

trengs en stor gravemaskin for å lage en vannslippsanordning her og denne må kjøres nedover 

Njarbesdalen fra dam Šuoikkátjávri. Ettersom dette er i et viktig kalvingsland, har Áborášša 

reinbeitedistrikt uttrykt skepsis til både spor og annen nødvendig tilrettelegging som må til for 

å gjøre et slikt tiltak mulig.  

NVE mener at Njemenjáikojohka sporadisk kan ha oppgang av anadrom fisk i dag og at 

minstevannføring vil kunne bedre forholdene noe. NVE mener imidlertid at vassdraget ikke 

kan bli noe viktig vassdrag for anadrom fisk, og at andre tilgrensende vassdrag uansett må 

anses for å være mye viktigere. Ut fra en samlet vurdering anbefaler NVE derfor ikke slipp av 

minstevannføring fra inntaket til Čorrojávrrit. Departementet slutter seg til NVEs vurdering.  

6.1.4 Slipp av minstevannføring til Ábojohka 

Kvænangen kommune mener det bør vurderes slipp av minstevannføring fra inntaket i 

Buollánjohka av hensyn til anadrom fisk og landskapsvirkninger av fossen i Buollanfossen 

(Buollángorži). Kommunen mener at konsesjonen til overføring av Buollánjohka mv. til 

Lássajávri fra 1999 av den grunn må kunne revideres samtidig med resten av 

reguleringskonsesjonene i vassdraget.  

Departementet er enig med NVE i at man formelt kan vurdere slipp av minstevannføring til 

Ábojohka med grunnlag i konsesjonen fra 1964. Konsesjonen fra 1999 kan imidlertid ikke tas 

opp til revisjon nå. Anadrom strekning i Ábojohka er kort, om lag 1,5 km, og her har det i 

liten grad vært anadrom fisk siden 1960-tallets utbygging. Det er ikke registrert verken viktige 

naturtyper eller viktige områder for friluftsliv langs Ábojohka. NVE anbefaler ikke slipp av 

minstevannføring i Ábojohka. Etter departementets mening gjør det seg ikke gjeldende 

"spesielle hensyn" her som fordrer krav om minstevannføring. Departementet er derfor enig 

med NVE.   

6.2 Krav om biotopjusterende tiltak, terskler og elveforbygninger 

Kvænangen kommune og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg har fremmet krav om 

terskler og biotopjusterende tiltak i Ábojohka og Njemenjáikojohka for å oppnå oppgang av 

anadrom fisk. For å unngå mulig skade på bebyggelse i flomsituasjoner, kreves det også at 

elveforbygninger langs nedre del av Njemenjáikojohka forsterkes.  

NVE anbefaler ikke at det pålegges spesielle tiltak på forbygninger, men viser til innføringen 

av standardvilkåret om NVEs hjemmel til å pålegge terskler, biotopjusterende tiltak og 

erosjonssikring. NVE viser også til at NVEs Miljøtilsyn har en sak til behandling som 

omhandler rydding av elveløpene i nedre del av disse elvene, og at dette vil kunne redusere 

eventuelle problemer med fortsatt skade på bebyggelsen under flom. I Kvænangen kommunes 

merknader til NVEs innstilling, jf. brev av 2.7.2018, vises det til at enkelte opplysninger i 

innstillingen er mangelfulle eller feil formulert, bl.a. når det gjelder pågående arbeid med 

biotopfremmende tiltak i Njemenjáikojohka. Kommunen viser til at alle tidligere 
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forbygninger, kanaliseringer og terskler har vært utført av andre hensyn og at disse 

prosjektene uansett er avsluttet.  

NVE har ovenfor departementet presisert at én av sakene som nevnes i innstillingen handler 

om opprenskning av flomløp og elveleier og ikke primært om biotopfremmende tiltak. NVE 

bemerker at ved vurderingen av tiltak for ett formål, må det ofte tas hensyn til andre formål. 

Det er viktig for elven at kantvegetasjon beholdes både som erosjonssikring, skjul for fisk og 

som leveområde for andre arter. Hvor flomsonen slutter og kantvegetasjonen begynner, må 

imidlertid vurderes spesifikt oppover elven. Det er flomløpet, og ikke kantvegetasjonen, som 

skal ryddes. Flomforbygninger langs nedre del av Njemenjáikojohka og andre faktorer som 

terskler, gjengroing av elveløp eller flomløp, vil også påvirke elva som fiskebiotop. 

Kommunen kan imidlertid fremme krav om biotopfremmende tiltak direkte ovenfor NVEs 

miljøtilsyn. Dersom slike tiltak ikke inngår i aktive saker hos NVE i dag, kan det enten 

opprettes ny sak eller kravene kan behandles under tidligere saker. Konsesjonæren bes for 

øvrig å holde NVE oppdatert om forbygningstiltak som utføres eller er tenkt utført på frivillig 

basis. Departementet har ingen ytterligere bemerkninger til disse kravene fra kommunen og 

grendeutvalget.  

6.3 Opprydding i anleggsområder og tipper 

Kvænangen kommune og grendeutvalget har påpekt at avfall m.v fra tidligere anleggsarbeid 

er kommet frem i enkelte av tippmassene. Departementet viser til at nødvendig opprydding av 

anleggsområdene kan pålegges i medhold av gjeldende konsesjonsvilkår. Det fastsettes nå 

oppdatert vilkår om at konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av 

anleggsområdene, jf. vilkårene post 7 sjette ledd. 

6.4 Vilkår om kulturminnevern i vassdrag 

Kulturminneloven, jf. standardvilkåret for automatisk fredede kulturminner som nå innføres, 

pålegger konsesjonæren å sende melding til kulturminneforvaltningen med det samme og 

stanse driften i den utstrekning tiltaket kan berøre et kulturminne som hittil ikke har vært 

kjent, dersom det viser seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, 

skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet. Dette vil ivareta hensynet til alle 

automatisk fredede kulturminner som definert i kulturminneloven § 3. Ved å innføre dagens 

standardvilkår pålegges i realiteten ikke konsesjonæren noen særskilt undersøkelsesplikt for 

automatisk fredede kulturminner, da undersøkelsesplikten gjelder "i god tid før anleggsstart".  

Det er fastsatt vilkår om "fornminner" i de opprinnelige konsesjonene. Sametinget bemerker 

at KKAS ikke har lagt frem dokumentasjon på at det er utført noen form for 

kulturminneundersøkelser i forbindelse med den opprinnelige utbyggingen. I den grad 

undersøkelsesplikten fastsatt i eldre "fornminnevilkår" i konsesjonene er oppfylt eller ikke fra 

konsesjonærens side, er i utgangspunktet forhold som må avklares mellom konsesjonæren og 

ansvarlig kulturmyndighet.  

Det er fastsatt retningslinjer om sektoravgift til kulturminnevern i regulerte vassdrag, jf. 

daværende Miljøverndepartementets retningslinjer av 8. juni 2010, revidert 1.april 2011. 

Ordningens formål er å fremskaffe ny kunnskap om arkeologiske kulturminner i regulerte 

vassdrag med reviderte eller fornyede konsesjoner. Sektoravgiften skal finansiere utgiftene til 

å gjennomføre tiltak for å ivareta arkeologisk kildemateriale fra automatisk fredede 

kulturminner slik de er definert i kulturminneloven § 4. Ordningen omfatter vassdrag som er 
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revidert eller gitt fornyede tillatelser der opprinnelig konsesjon ble gitt før 1960. NVE mener 

det ikke skal pålegges betaling av sektoravgift til kulturminner. NVE viser til at alle 

konsesjonene er gitt etter 1960 og at de har konsesjonsvilkår om undersøkelse av 

kulturminner ("fornminner"). Konsesjonene faller derfor utenfor ordningen med sektoravgift. 

Sametinget påpeker at samiske kulturminner ikke kom spesifikt inn i kulturminnelovverket 

før kulturminneloven av 1978. Sametinget mener derfor at sektoravgift bør pålegges selv om 

konsesjonene er gitt etter 1960.  

Departementet er enig med Sametinget i at samiske kulturminner synes å falle utenfor både 

lovens særlige vern for automatisk fredete kulturminner og særordningen med sektoravgift for 

kulturminner i regulerte vassdrag i tidsperioden mellom 1960 og 1978. Selv om konsesjonene 

har vilkår om undersøkelse av kulturminner ("fornminner") – og uavhengig av om 

undersøkelsesplikten er oppfylt eller ikke, omfattet ikke dette automatisk fredete samiske 

kulturminner ettersom de den gang ikke var definert inn/inkludert i kulturminneloven. 

Vilkåret om betaling av sektoravgift følger ikke direkte av lov eller forskrift, men ble hjemlet 

i den såkalte "sekkebestemmelsen" om "ytterligere bestemmelser" i 

vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 17. Det er derfor ikke noe lovmessig krav om slik 

særordning for alle typer kulturminner, herunder samiske. Departementet bemerker også at 

ordinær sektoravgift ikke er øremerket de spesielle vassdragene konsesjonene gjelder, men 

kan benyttes i ethvert vassdrag hvor konsesjonene er revidert eller er åpnet for revisjon. 

Avgiften ville også omfatte alle typer automatisk fredete kulturminner, og ikke kun samiske. 

Det tilrås ingen sektoravgift i denne revisjonssaken.  

Departementet tilrår likevel at det ved revisjon av reguleringskonsesjonene for 

Kvænangsvassdraget fastsettes et særvilkår som skal sikre et minimum av kartlegging og 

undersøkelser for samiske kulturminner som ikke var inkludert i vilkårene om fornminner da 

konsesjonene ble gitt. Et slikt vilkår kan fastsettes i medhold av vregl. § 20 annet ledd 

(tidligere § 12 nr. 17) og bør fastsettes som et engangsbeløp. Magasinene er regulert til dels 

kraftig med reguleringssoner opp mot 24 meter. Til sammen utgjør strandlinjene i de fire 

magasinene om lag 60 km2. Det vurderes å være et høyt potensial for samiske kulturminner i 

vassdraget. Det bemerkes imidlertid at det ikke kan påregnes registreringer og undersøkelser i 

like stort omfang som om det skulle vært gitt en ny konsesjon.  

Departementet tilrår en avgift begrenset oppad til kroner 1,2 millioner kroner til 

registeringer og undersøkelser av samiske kulturminner i reguleringssonene i de fire vannene 

som revisjonen omfatter. Basert på erfaring fra tidligere og tilsvarende registreringsprosjekt, 

vil et beløp i denne størrelsesorden kunne gi resultater på tilfredsstillende faglig nivå. I tråd 

med Riksantikvarens anbefaling bør det være fokus på registrering, eventuelt med utgravning 

av prioriterte kulturminner. Prosjektet bør være et samarbeid mellom Sametinget og Tromsø 

museum, der Sametinget i denne saken får et hovedansvar. Departementet tilrår at Sametinget 

utarbeider en plan for hvor og på hvilken måte midlene kan gi best nytte og setter opp et 

budsjett for arbeidet. Planen og budsjettet for bruk av midlene skal godkjennes av 

Riksantikvaren. Konsesjonæren skal forelegges planen og budsjettet for merknader. 

Riksantikvaren krever inn beløpet fra konsesjonæren etter at planen og budsjettet er godkjent.  

6.5 Krav om miljøfond 

Nordreisa kommune krever "et miljøfond for utvikling av Reisavassdraget". Kommunen 

mener at NVE ikke har gjort god nok vurdering av natur- og miljøinteressene i 
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Reisavassdraget. Kommunen vil ta grep for et godt og langsiktig arbeid med 

konsesjonsvilkårene og ønsker et verktøy i form av et miljøfond til dette arbeidet. I en 

revisjon omfattes normalt ikke økonomiske vilkår som ikke kan knyttes direkte til 

miljøvilkårene. Kommunen mener at opprettelsen av et miljøfond er "et konkret og riktig 

virkemiddel for å iverksette og lete fram muligheter for en bedret miljøtilstand i framtida ". 

Departementet kan imidlertid ikke se at et miljøfond til kommunen vil være noe konkret tiltak 

for å avbøte reguleringens skadelige virkninger på miljøet. Departementet viser til at 

konsesjonsvilkårene nå blir modernisert, og dette innebærer innføring av flere vilkår som i 

ettertid gjør det mulig å iverksette faktisk miljøforbedrende tiltak i vassdraget og langs 

vannstrengen. Det må etter departementets syn foreligge helt spesielle hensyn før det er 

aktuelt å pålegg et miljøfond i revisjonssaker, og departementet kan ikke se at det er grunnlag 

for slikt pålegg i denne saken.  

I forbindelse med lovrevisjonen av vassdragsreguleringsloven, jf. Prop. 117 L (2016-2017) 

vurderte departementet om det burde etableres en hjemmel til å etablere fond til "fisk, vilt og 

friluftsliv" i kommunene. Tidligere er slike fond gitt som del av naturforvaltningsvilkåret med 

hjemmel i den såkalte "sekkebestemmelsen" i daværende vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 

17. Selv om slike fond også vil kunne berøre næringsinteresser, har de ikke vært gitt som 

næringsfond underlagt særlige bestemmelser om administrasjon mv. Lovteknisk var det 

likevel et økonomisk vilkår som hørte sammen med vilkår om næringsfond. Ved 

lovrevisjonen ble det fastsatt en egen bestemmelse om at det kan settes vilkår om at 

konsesjonæren yter tilskudd til et fond, enten ved betaling av engangsbeløp eller årlige 

utbetalinger, som skal fremme ulike formål, bl.a. "fisk, vilt og friluftsliv mv. i kommunen 

eller kommunene", jf. vassdragsreguleringsloven. § 17 første ledd litra b. Det er ikke tvil om 

at de relativt omfattende reguleringene som er gjort i både Reisa- og Kvænangenvassdraget, 

har påvirket vassdragsrelaterte friluftsinteresser i kommunene. Departementet finner derfor at 

det foreligger godt nok grunnlag til å fastsette et slikt fond i denne saken. Departementet 

finner at det bør pålegges et fond til både Nordreisa og Kvænangen kommuner. Størrelsen på 

en utbetaling skal ideelt sett gjenspeile konkrete ulemper i den enkelte kommune. Begge 

kommunene har påpekt at de mener kunnskapsgrunnlaget generelt er for dårlig, spesielt for 

anadrom fisk, men har ikke spesifisert konkrete ulemper utover at de ønsker forbedret miljø i 

de regulerte vassdragene og et økonomisk verktøy som kan gjøre en planlegging og mulig 

iverksetting av tiltak mulig. Departementet tilrår at det fastsettes et vilkår om engangsbetaling 

av 1.000.000,- kr til fremme av fisk, vilt og friluftsliv, fordelt med 500.000,- kr til hver av 

kommunene. Det bemerkes at både ytelser som er rettet mot aktiviteter, for eksempel 

anleggelse av fiskeplasser, eller som ivaretar fisk eller vilt som art, omfattes av fondets 

midler. Verken vassdragsmyndighetene eller miljøvernmyndighetene vil legge føringer for 

bruken av et slikt fond, men kommunene skal disponere midlene til tiltak de selv mener vil gi 

best nytte. 

6.6 Andre krav 

Foreningen Indre Kvænangen allmenning, Kvænangen kommune og Kjækan og 

Kvænangsbotn grendeutvalg har fremmet krav om at noe av kommunens inntekter fra 

kraftverksdriften fordeles direkte til lokalsamfunnet i Kvænangsbotn. Departementet 

bemerker at eventuell fordeling av disse kommunale inntektene, dvs konsesjonsavgifter og 

salg av konsesjonskraft, er et kommunalt anliggende.  
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Kvænangen kommune og grendeutvalget har fremmet krav om at anleggsvegen til Ábojávri 

og Šuoikkátjávri skal være åpen for allmenn ferdsel. Departementet viser til at bruken av 

denne anleggsvegen har diskutert i mange år og det er fattet flere vedtak fra NVEs og 

departementets side. I vedtak 10.7.2014 fattet departementet beslutning om en ordning med 3 

års prøvetid. NVE fattet vedtak om fast ordning for bruken av anleggsvegen den 16.5.2018, 

men vedtaket ble påklaget og oversendt departementet til klagebehandling. Departementet 

fattet endelig vedtak om anleggsveien i brev av 26.6.2019. Spørsmålet om bruk av 

anleggsvegen anses med dette som endelig avgjort og drøftes ikke nærmere i revisjonssaken.   

Det er fremmet en rekke krav som må anses å angå privatrettslige forhold (eks båtnaust, 

rasteplasser, drift av snøscooterløyper etc.). Disse må løses direkte mellom partene og 

konsesjonæren, og ikke som del av revisjonssaken.  

6. Departementets oppsummering og konklusjon 

Strengere konsesjonsvilkår som innebærer mindre fleksibilitet i reguleringssystemet vil kunne 

virke negativt inn på forsyningssikkerhet og eventuell evne til flomhåndtering. 

Konsekvensene av ulike miljøtiltak som påvirker regleringsevnen og fleksibiliteten må derfor 

tas med i vurderingen når det nå foretas en revisjon av reguleringskonsesjonene. De fire 

kraftverkene i Kvænangenutbyggingen er viktige for forsyningssikkerheten i Troms og 

Finnmark. NVE anbefaler ikke slipp av minstevannføring på noen av elvestrekningene, og 

departementet slutter seg her til NVEs vurdering.  

Departementet slutter seg til NVEs anbefaling om å fjerne utdaterte konsesjonsvilkår og at det 

innføres nye standardvilkår etter vassdragsreguleringsloven. Departementet mener at alle 

vesentlige forhold i de opprinnelige konsesjonene ivaretas ved innføring av dagens 

standardvilkår og slutter seg til NVEs forslag. 

Departementet tilrår at revisjonen av Kvænangsvassdraget fastsettes på de vilkår som følger 

vedlagt, jf. også departementets merknader nedenfor.   

 

7. Departementets merknader til konsesjonsvilkårene 

Generelt om konsesjonsvilkår  

Revisjonen gjelder konsesjoner gitt ved kgl.res. i 1964, 1967 og 1972. Konsesjonen fra 

6.1.1967 gjelder imidlertid kun økt regulering av enkelte magasin. Denne konsesjonen 

inneholder derfor ikke vilkår utover økte reguleringshøyder i fastsatt reglement fra 1967. 

NVE har ved revisjonen foreslått to samlede vilkårssett, ett i medhold av 

vassdragsreguleringsloven og ett sett etter vannfallrettighetsloven. Vilkårene, referert 

nedenfor som henholdsvis reguleringsvilkår og ervervsvilkår, er basert på moderne 

standardvilkår, men med nødvendige tilpasninger. Enkelte vilkårsposter fra de gamle 

vilkårene foreslås fjernet i sin helhet, f.eks. bestemmelser om bruk av norske varer, tegning av 

forsikring i norske selskap, krav om legehjelp til ansatte og sikring av etterlatte, krav til 

forsamlingsrom osv. Innholdet i disse postene er enten ikke lenger relevante, i strid med EØS-

regler eller ivaretas av andre lover og forskrifter. Innholdet i enkelte andre poster i gjeldende 

reglement vil bli ivaretatt med nye vilkår. For en mer spesifisert oversikt over de gjeldende 

vilkår og sammenstillingen med forslag til reviderte vilkår vises til tabell inntatt i NVEs 

innstilling s 27, NVEs merknader til nye konsesjonsvilkår.  
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Merknader til de enkelte vilkår 

Konsesjonstid og revisjon, jf. vilkårene post 1 (begge vilkårssett) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år, jf. vregl. § 8 og 

vannfallrettighetsloven § 9.  

I NVEs merknader nevnes ervervskonsesjoner tilknyttet kgl.res. 8.8.1975 og 9.6.1989. Disse 

konsesjonene er som nevnt ikke del av revisjonen og teksten har kommet med ved en ren 

inkurie. 

Konsesjonsavgifter, jf. vilkårene post 2 (begge vilkårssett) 

I tråd med tidligere revisjonspraksis og med utgangspunkt i at økonomiske vilkår normalt ikke 

omfattes av en vilkårsrevisjon, videreføres konsesjonsavgiftene i tråd med tidligere satser med 

kr 0,10 pr nat.hk. til staten og kr 1,50 pr. nat.hk. til kommuner i tråd med kgl.res. 15.05.1964 

og 11.2.1972. Ved en inkurie er konsesjonsavgifter i medhold av kgl.res. 8.8.75 og kgl.res. 

9.6.89 nevnt i merknadene i NVEs innstilling.  

Satsen for konsesjonsavgifter oppjusteres i tråd med enhver tid gjeldende regler. 

Beregningen av konsesjonsavgiftene samordnes etter vannfallrettighetsloven og 

vassdragsreguleringsloven.  

Konsesjonsavgiftene avsettes særskilt for hver kommune til et fond som anvendes etter 

bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes 

til utbygging av næringslivet i distriktet.  

Konsesjonskraft, jf. vilkårene post 3 (begge vilkårssett)  

Vilkåret gis en moderne språkdrakt, men endres ikke i realiteten. Enkelte bestemmelser i de 

opprinnelige vilkårene tilrås fjernet, jf. NVEs forslag.  

Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 

vannkraftverk i hele landet. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år, jf. vregl. § 

22 og vannfallrettighetsloven § 19.  

Fond og andre utbetalinger, jf. reguleringsvilkårene post 5 

Departementet tilrår et fond til kommunene for fremme av fisk/fiske, vilt og friluftsliv, jf. 

punkt 6.5 ovenfor. Beløpet foreslås likt fordelt mellom Kvænangen og Nordreisa kommuner.  

Konsesjonæren har adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått 

underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd og vilkårene 

post 1. Departementet foreslår derfor at fondet forfaller til betaling 3 måneder etter revisjon er 

vedtatt. Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret og er underlagt 

alminnelig kontroll og tilsyn etter kommunelovens eget regelverk.  

Byggefrist, jf. reguleringsvilkårene post 6 og ervervsvilkårene post 5 

Frist for oppstart av byggearbeid endres fra 2 til 5 år, jf. dagens lovbestemmelser og moderne 

standardvilkår.  
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Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift mv., jf. reguleringsvilkårene post 7 

Vilkåret gis en moderne språkdrakt i tråd med dagens standardvilkår.  

Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv., jf. reguleringsvilkårene post 8 

Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn legges til NVE. Bestemmelsene om 

opprydning av anleggsområdene i de gamle vilkårene flyttes til denne post. Vilkåret er ellers 

oppdatert i tråd med moderne standardvilkår. 

Naturforvaltning, jf. reguleringsvilkårene post 9 

Det innføres vilkår om naturforvaltning i tråd med moderne standardvilkår. Vilkåret gir 

Miljødirektoratet hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre tiltak av hensyn til fisk, 

plante- og dyreliv, eller friluftsliv. Direktoratet kan med hjemmel i dette vilkåret pålegge 

konsesjonæren å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser, dekke utgifter til ekstra oppsyn i 

anleggstiden, og dekke utgifter til kontroll og tilsyn etter denne posten. Direktoratet kan også 

pålegge fiskebiologiske undersøkelser i de delene av vassdraget som påvirkes av 

reguleringen, jf. vilkåret pkt. III.  

Automatisk fredede kulturminner, jf. reguleringsvilkårene post 10 

De gamle bestemmelsene om undersøkelse av "fornminner" erstattes med moderne vilkår om 

automatisk fredede kulturminner. Se nærmere om departementets vurdering av krav om 

sektoravgift til kulturminner i regulerte vassdrag i punkt 6.4 ovenfor. NVE anbefaler at det 

fastsettes standardvilkår for Automatisk fredede kulturminner etter kulturminnelovens 

bestemmelser, jf. vilkårene post 9. Departementet bemerker at dette vilkåret bl.a. dreier seg 

om forhåndsundersøkelse, dvs. før anleggsstart. Dette er ikke relevant for en eksisterende 

regulering, og denne del av vilkårenes post 9 tilrås tatt ut. Vilkåret vil dermed inneholde 

påbud om at melding må sendes kulturminneforvaltningen dersom det viser seg at tiltaket kan 

være egnet til skade, ødelegge mv. automatisk fredede kulturminner. I tillegg fastsettes et 

særvilkår om betaling av et engangsbeløp til undersøkelse av samiske kulturminner i 

Kvænangsvassdraget, jf. drøftelsen i punkt 6.4 ovenfor.  

I tråd med moderne standardvilkår inntas bestemmelser om forurensning i 

reguleringsvilkårene post 11, om veier, ferdsel mv. i post 12, om terskler, biotopjusterende 

tiltak og erosjonssikring i post 13, om registrering av minstevannføring, krav om skilting og 

merking i post 17, om etterundersøkelser i post 18 og om luftovermetning i post 20. Tidligere 

post 19 i kgl.res. 15.05.1964 om Militære foranstaltninger er oppdatert i tråd med moderne 

standardvilkår.   

Rydding av reguleringssonen, jf. reguleringsvilkårene post 14 

Tidligere vilkår post 18 fastsatt ved kgl.res. 15.05.1964 endres i tråd med moderne 

standardvilkår og NVEs gis myndighet til å gi pålegg.  

Manøvreringsreglement, jf. reguleringsvilkårene post 15 

Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for reguleringene og overføringene i medhold 

av de reviderte konsesjonene, samt tilleggsreguleringen gitt ved kgl.res. 8.10.1999. Sistnevnte 

konsesjon er ikke del av revisjonen, men det foretas ingen reelle endringer relatert til denne 

tillatelsen.  
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Bestemmelsene om tvangsmulkt for vannslipping i strid med reglementet tas ut i det reviderte 

vilkåret. Det vises til de nye reguleringsvilkårene som tilrås i post 21 og ervervsvilkårene post 

6 om kontroll og sanksjoner. Se nærmere om merknader til reglementet nedenfor i punkt 8.  

Hydrologiske observasjoner, jf. reguleringsvilkårene post 16 

Revidert vilkår samsvarer i hovedsak med tidligere poster fastsatt i kgl.res. 15.5.1964 og 

kgl.res. 11.2.1972. Bestemmelsen om at kopier av alle kart skal sendes Norges Geografiske 

Oppmåling tas ut i samsvar med lovendringen som ble gjort i revidert 

vassdragsreguleringslov, jf. Prop. 117 L (2016-2017). NVE har ved forskrift av 19. januar 

2018 nr. 71 fått delegert myndighet etter bestemmelsen. 

Den samme bestemmelsen om hydrologiske observasjoner er inntatt i revidert 

manøvreringsreglement post 3. I reglementet står det "departementet", jf. også lovens ordlyd, 

men myndigheten er som nevnt delegert til NVE.  

Kontroll og sanksjoner, jf. reguleringsvilkårene post 21 og ervervsvilkårene post 6 

Det fastsettes samlet vilkår om tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, tilbaketrekking av konsesjon 

og straff i tråd med moderne standardvilkår og reviderte lovbestemmelser.  

Tinglysing, jf. reguleringsvilkårene post 22 og ervervsvilkårene post 7 

Både vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven har bestemmelser om at 

konsesjonen skal tinglyses og standardvilkår fastsettes i tråd med lovens krav.  

 

1. Departementets merknader til manøvreringsreglementet 

Post 1 

Tidligere fastsatt manøvreringsreglement, sist endret ved kgl.res. 08.10.1999 inneholder alle 

reguleringer og overføringer som er gitt konsesjon i utbyggingen av Kvænangenvassdraget. 

Nytt reglement fastsettes basert på dette med oppdaterte tall for størrelsen for overførte 

nedbørfelt. KKAS er anmodet av NVE til å måle inn reguleringsgrensene etter NN 2000, men 

NVE og konsesjonæren er ennå ikke kommet til enighet om de nye målingene. 

Manøvreringsreglementet er derfor ikke oppdatert med reguleringsgrenser etter NN 2000 som 

planlagt, og disse vil bli fastsatt ved eget vedtak i ettertid.  

Stedsnavn i reglementet er endret til godkjente navn for offentlig bruk med samisk 

skrivemåte.   

Post 2 

Posten suppleres med bestemmelse om at alle vannføringsendringer ved slipp fra 

Šuoikkátjávri til Njárbesjohka skal skje gradvis.  

Post 3 og 4  

Departementet bemerker at ordlyden i post 3 må endres noe etter at 

vassdragsreguleringslovens bestemmelser ble revidert, jf. Prop. 117 L (2016-2017). 

Bestemmelser for manøvreringsreglement og hydrologiske observasjoner er nå fastsatt i vregl. 

§ 16.  
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Medfører vilkår om vannslipp og vannstandsendringer skadelige virkninger av omfang for 

allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet, jf. reglementet post 4. 

Regelen er lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 16 tredje ledd, og post 4 er oppdatert som 

følge av lovendringen.   
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Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020: Nord-Troms strategier2020-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023 

 
Tidligere behandling av saken:  
1. 29.01.20 Vedtak i Nord-Troms Regionråd (oppstart)  
2. 24.-25.02.20 Felles strategisamling styret og rådmannsutvalget i regionrådet  
3. 18.03.20 Innspillmøte med RUST (regional ungdomssatsing i Nord-Troms)  
4. 30.03.20 Planforslag behandlet i Nord-Troms Regionråd  
5. 28.04.20 Nord-Troms strategier 2020-2023 behandlet i representantskapsmøte  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende utsettelsesforslag: Utsettes til neste møte. Nord-Troms 
regionråd inviteres til dette møtet for orientering. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Utsettes til neste møte. Nord-Troms regionråd inviteres til dette møtet for orientering. 
 
 
 

Ordføreres innstilling 
Nordreisa kommunestyre godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord-Troms regionråd 
 
 

190



2020 Januar Februar Mars April Mai Juni
M 1
M 2
M 3
M 4
M 5

Saksopplysninger 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal 
drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. Forslaget 
behandles av representantskapet i april, før det går videre til drøfting og vedtak i kommunene 
(juni). 
 

Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. 
 
Følgende prosess er gjennomført for utarbeidelse av Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

Milepæler og framdrift 

 

 

 
 

 Beskrivelse: milepæler 

M1 Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 
Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag 

M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og rådmannsutvalg, 24.- 
25.02. Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-Troms 
ungdomsråd) 18.03.20 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. (endret til fellesmøte 30.03.) 

Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 

M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på representantskapsmøte 28.04. 
 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til k- 
styrebehandling, frist 1. juni 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 

 
 
Hovedføringer i forslaget til Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

 
1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument for perioden med 
følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid” 

 
2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig 
region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet gjennom fokus på miljø og klima.» 

 
3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder: 

a. Infrastruktur b. 
Kompetanse 
c. Samfunnsutvikling 

4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder: 
a. Organisering b. 
Samarbeid 
c. Kommunikasjon 

 
Vurdering 
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Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og felles 
forventning om hva regionrådet skal prioritere i perioden 2020-2023.  De satsingsområdene 
og strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne perioden. 
 
Hver av eierkommunene har derved et medansvar for at dette blir gjennomført. Det 
overordnede strategi- og styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år. 
 
Gjennom å involvere flere i utarbeidelsen av strategiene har vi forventinger om en bredere 
forankring av planen. Vi har i planprosessen hatt fokus på at planen skal være kort, 
oversiktlig og ha konkrete tiltak som er gjennomførbare. 
 
I første del av planperioden må vi ha fokus på ny organisering av samarbeidet. I juni 2018 ble det 
vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på organiseringen av regionrådet. Dette er tatt 
hensyn til i gjeldende selskapslov, for å forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir 
«interkommunalt politisk råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd 
krever utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner. Dette er planlagt 
høsten 2020. 
 
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte til høsten. 
Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 
eierkommunene til felles regional plan. 
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Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020 

 

Utkast: Nord-Troms strategier  

2020-2023 

 

        

           

Alle bilder: Jan R. Olsen 
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1 BAKGRUNN  
  

Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av 

Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 

kommune.   

  

Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet 

for å bidra til en klar og felles forventning om hva regionrådet 

skal prioritere i perioden 2020-2023.  De satsingsområdene og 

strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne 

perioden. Hver av eierkommunene har derved et medansvar for 

at dette blir gjennomført. Det overordnede strategi- og 

styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.  

  

Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 

rådmannsutvalget og sekretariatet. 

 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. 

Representantskapet avholder møte en gang i året. Styret er sammensatt av ordførerne i de 6 

medlemskommunene. Styret betegnes som regionrådet. 

 

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 

rådsordfører, leder og sekretær i rådmannsutvalget samt daglig leder. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organisasjonskart 
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2 VISJON   
 

 “Våre kontraster, vår framtid” 

 

3 FORMÅL  
 

Nord-Troms Regionråd er et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse 

mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i regional- og nasjonal sammenheng.    

  

4 HOVEDMÅLSETTING  
 

Nord-Troms Regionråd har som mål å 

utvikle Nord-Troms til en bærekraftig 

region med positiv befolkningsutvikling 

og vekst i arbeidslivet. 
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5 SWOT  
  

Styrker  

• Aktivt og engasjert regionråd  

• Tradisjon for godt samarbeid  

• Likeverdige parter med samsvarende 

utfordringer.  

• Lik kommunestørrelse  

• Kulturelt mangfold  

• Felles kultur  

• Sterke kulturinstitusjoner 

• Attraktiv region  

• Sentralt plassert i den nye regionen  

• Potensiale for interkommunalt samarbeide  

• Digital motorvei   

• Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål  

• Store vekstmuligheter (areal, ressurser, 

turisme)  

• Kyst og innland.  Fjord og fjell  

• Store og verdifulle verneområder 

• Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, sjømat, 

kraft, helse 

• Svært stor på sjømat (fremhev sterkere enn det 

som står) 

• Vi bidrar til landes selvforsyning av mat 

• Arbeidsinnvandring  

• Grense mot Finland og Sverige  

• Nærheten til Tromsø og Alta 

• Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet  

Svakheter  

• Rolleavklaring  

• Forankring  

• Informasjon  

Muligheter  

• Store fornybare ressurser kan skape 

næringsaktivitet  

• Småbedrifter en kvalitet –enklere 

beslutningsprosess  

• Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes 

bedre for bedriftsetablering og tilflytting  

• Desentralisere flere 

utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)  

• Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes 

framover?  

• Vi kan rigge oss som en bærekraftig region  

• Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering  

• Prosjekt Trainee  

• Nord-Troms konferanse  

• Infrastruktur  

• I midten, god plass  

• Utdanningstilbud: VGS og NTSS  

• Mye turister i regionen  

Trusler  

• Avstander og kommunikasjon  

• For få unge flytter tilbake etter 

utdanning  

• Demografi  

• Lave fødselstall  

• Manglende inkludering  

• Stor turnover blant innbyggerne  

• Infrastruktur: FV og E6/E8  

• Lavt kompetansenivå i deler av 

regionen  

• Arbeidsinnvandring  

• Lite tradisjon for FoU i næringslivet  

• Færre, relativt sett i forhold til 

snitt tall for Norge, tar 

høyere utdanning  

• Vanskelig å skaffe arbeidskraft  
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6 SATSINGSOMRÅDER   
  

Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet om å utvikle Nord-

Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. 

  

1. Infrastruktur   

2. Kompetanse   

3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

 

FNs bærekraftsmål skal være førende for hvordan vi jobber i regionen. Bærekraftmålene består av 17 

mål og 169 delmål og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer 

enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.  

 

Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, ref. Sundvolden-

erklæringen fra 2013. Viktige bærekraftsprinsipper er (Regjeringen.no 18.02.2018):  

 

 

• Økt kvalitet og gjennomføring i opplæring og utdanning  

• Økt verdiskaping i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord 

• Effektiv infrastruktur er en forutsetning for bedriftenes konkurranseevne og for grønn 

omstilling.  

• Internasjonalt samarbeid er viktig for en 

bærekraftig regional utvikling i nord  

 

 

Vi skal bruke de bærekraftsmålene som er tilpasset 

vår region som utgangspunkt for 

satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og 

infrastruktur er sentrale sektorer for regional 

utvikling i nord, og dette sammenfaller med Nord-

Troms regionråd sine satsingsområder. 
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6.1 Satsingsområde 1: Infrastruktur 

 

Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et 

stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene samt på E6 og E8. Det må arbeides 

for bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og 

fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i 

perioden. Det gjelder både bredband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.  

  

Status:  

  

Regionrådet har igangsatt et arbeid med å utvikle en sammenhengende infrastruktur som skal binde 

de ulike regionene i fylket og Nord-Norge tettere sammen.  I 2019 kom det 2 rapporter: 

«Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» og «Status og strategier transportinfrastruktur 

Nord-Troms. Rapportene synliggjør regionale fordeler og mulig verdiskaping, og setter fokus på 

sammenhengende transportkorridorer og fjerning av flaskehalser langs E6 sør for Langslett og på E8 

øverst i Skibotndalen.  I tillegg har vi E6 Kvænangsfjellet som deler Norge i to når det er stengt.  Flere 

strekninger i Nord-Troms er rasutsatte. 

 

Nord-Troms dekker et stort 

geografisk område med spredt 

bosetting, og hvor det er 

avgjørende med gode 

kommunikasjoner også sjøveien. 

Både på ferger og hurtigbåter er 

det et stort behov for flere 

avganger, bedre materiell og 

reduserte takster for å kunne 

møte behovet til næringslivet og 

befolkninga.  

  

På energiforsyning mangler det 

tilstrekkelig kapasitet for fremtid 

vekst i befolkninga og i 

næringslivet, og 

spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på 

kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger 

med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må 

prioriteres.   

  

Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen 

er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må 

løses. Nedstengning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for 

mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.  
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Mål:  

  

1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem valgte 

transportkorridorer i Nord-Troms; 

• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn 

• Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen 

• Korridor 3: FV 866 Skjervøy - E6 Olderdalen 

• Korridor 4: FV91 Ulsfjordforbindelsen 

• Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

2. Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god 

korrespondanse mellom de ulike tilbudene. Spesielt er det viktig med et godt tilpasset 

flytilbud. 

3. Arbeide for å sikre flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt 

med flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

4. Jobbe for å sikre tilstrekkelig strømforsyning i regionen 

5. Bedre bredband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at 

regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og 

mobiltelefoni. Nødnett, bredbånd og mobilnett må dimensjoneres for å takle krisesituasjoner 

der samfunnet er ekstra avhengig av gode og stabile kommunikasjonsløsninger. 

6. Sikre robuste og alternative kommunikasjonsløsninger som sikrer mobilitet innen regionen 

samt at regionen er knyttet til omverdenen både mot Finnmark i nord, resten av landet i sør, 

mot Tromsø og Finland 

7. Løfte fram havnene med mål om å styrke sjøtransportens konkurranseevne 

  

  

 Tiltak  
 

2020  2021  2022  2023  

Oppdatere faktagrunnlag for å underbygge behov på samferdsel og 

infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og næringsliv, herunder 

oppdatere statistikk på antall stenginger på Kvænangsfjellet, 

fergeruter, hurtigbåtruter osv. 

x x x x 

Jobbe aktivt mot besluttende myndigheter for å bedre kollektivtilbud 

innad i regionen og med nærliggende regioner. 
x x x x 

Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale 

myndigheter. 
x    

Fortsette jobben med å forankre faktagrunnlaget angående 

samferdselsbehov i regionen, herunder arbeide mot sentrale- og 

fylkeskommunale myndigheter for å få gjennomført nødvendige tiltak 

på de fem prioriterte transportkorridorene i Nord-Troms. 

x x x x 

Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger på Arnøya, 

i Kåfjord, Lyngseidet-Oteren og Grasnes. 
x x x x 

Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer 

bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede 

løsninger for innbyggere og virksomheter. 

  x x 

Støtte opp om alle initiativer for realisering av jernbane med 

forlengelse til Nord-Troms og Finnmark. 
x x   

Følge opp Havneprosjekt fase III/Etablering av IKS Nord-Troms Havn. x x   
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6.2 Satsingsområde 2: Kompetanse  

 

Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig 

fagkompetanse innen videregående og høyere utdanning. Dette vil være avgjørende for å skape 

levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige tjenestetilbud som 

møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang på riktig og 

variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave fødselstall og 

færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne opprettholde dagens 

struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på fremtidig arbeidskraft.  

Status: 

 

Kompetanse har vært satsingsområde for Nord-Troms Regionråd de siste årene, og Nord-Troms 

Studiesenter (NTSS) har vært en viktig motor i arbeidet. NTSS har tilbudt studier innen økonomi, 

ledelse, lærerutdanning og sykepleie samt et utvalg av kurs og konferanser med egne temaer.  Som 

del av kompetansesatsingen har NTR gjennomført et prosjekt i samarbeid med Nord-Troms 

Studiesenter og Troms Fylkeskommune; «Kompetanseløft i Nord-Troms».  Prosjektet har tilført 

regionen verdifull, dokumentert kompetanse gjennom utdanninger, kurs, konferanser og seminarer.  

Like fullt har Nord-Troms utfordringer i forhold til det generelle kompetanse- og utdanningsnivået i 

befolkningen, sammenlignet med nasjonale måltall. 

 

Nasjonale undersøkelser viser at flertallet av kommunene i regionen har for svak kvalitet i 

grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre 

dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.   

  

På videregående nivå er regionen tilknyttet to videregående skoler: Nord-Troms Videregående skole 

med skolested Storslett/Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skole i Nordkjosbotn. Nord-Troms 

videregående er en av de beste skolene i fylket på antall elever som fullfører skoleløpet. Det vil være 

avgjørende å arbeide for at skoletilbudene opprettholdes slik at regionens virksomheter sikres tilgang 

på nødvendig kompetanse. Et godt, variert og desentralisert videregående skoletilbud, spesielt innen 

yrkesfag som er tilpasset regionalt arbeidsmarked, er av stor betydning for attraktiviteten til vår 

region. 

  

Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom 

Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve 

kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.   

 

 

Mål:  

  

1. Forsterke rollen til Nord-Troms Studiesenter som motor, megler og møteplass for 

kompetanseutvikling i regionen herunder økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud og 

andre kompetansetiltak 

2. Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til 

kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.  

3. Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.  

4. Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk  
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5. Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov 

for 

6. Felles strategi og tiltak for å sikre rekruttering av ledere og personer i nøkkelstillinger til 

regionen  

  

  

 Tiltak   
2020  2021  2022  2023  

Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som 

senter for kompetanseutvikling  

  x x x 

Etablere Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing på 

kompetanseutvikling i regionen 

x x x x 

Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie x    

Påvirke skoleeierne (fylkeskommunen) til å utvikle fleksible modeller 

for utdanning, tilpasset elevtall og arbeidslivets behov 

 x x  

Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med 

bindingstid i hele regionen 

x x     

Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som 

skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

  x     

Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 

Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om prosjekter som bidrar til økt satsing på samisk og 

kvensk språk 

 
x x x 

Bidra til å videreutvikle “Blått kompetansesenter på Skjervøy”  x x x x 
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6.3 Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling  

 

Samfunnsutvikling er et omfattende område, og Nord-Troms Regionråd har satt spesielt fokus på 

næringsutvikling og omdømmebygging.  Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom 

det finnes attraktive jobb- og botilbud. Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge 

oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi 

arbeider på alle plan for å skape en attraktiv region for innbyggere i alle aldersgrupper.   

  

Regionrådet har gjennom 

mange år arbeidet for å gi 

ungdom gode opplevelser. Vi 

har tro på at ungdom som 

blir hørt og sett i lokalmiljøet 

i større grad vil vurdere 

hjemkommunen som aktuelt 

bosted i voksen alder. Den 

regionale ungdomssatsingen 

vil fungere som en paraply for 

– og styrke de tiltakene som 

er i gang i kommunene.   

  

Det regionale arbeidet vil 

også ha rollen som pådriver 

og koordinator for nye aktiviteter. Regionale kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne. 

En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke 

til seg flere tilflyttere.   

  

  

Status:  

  

En positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet. I 

likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og en befolkning som 

stadig blir eldre.  

 

Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både 

tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser.  Regionen har i dag behov for 

arbeidskraft på mange områder innen sjømatnæringen, reiseliv, industri og offentlig sektor m.fl.  For å 

utvikle regionen ytterligere er det ønskelig å øke omfanget av arbeidsplasser, spesielt innen privat 

næringsliv. Det vil kreve tilgang på risikovillig kapital, noe som tradisjonelt har vært en begrensende 

faktor i Nord-Troms.    

 

Vekst vil også kreve tilgang på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som 

ønsker å teste ut regionen før de velger å kjøpe egen bolig. Flere kommuner opplever at de ikke har 

nok tilgjengelig/tilrettelagt boligareal, heller ikke næringsareal. Det vil være avgjørende å sørge for at 

det er tilgang på næringsareal for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del 

av dette må kommunene sørge for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er 

nødvendig for å klarere områder for areal til boliger og næring kommer på plass.   
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Som ledd i å skape en attraktiv region må 

også dialogen med ungdommen styrkes med 

fokus på å komme ut med et positivt budskap 

som synliggjør muligheter som ligger i å 

bosette seg i regionen. Både private og 

offentlige virksomheter må spesielt vektlegge 

hvilke kompetansebehov de har nå og hva 

som forventes fremover. Forventninger hos 

yngre mennesker spesielt til det grønne 

skiftet, vil også kreve at regionen synliggjør 

satsinger som bidrar til å skape samfunn som 

ivaretar hensynet til miljø og klima.  

 

 

 

  

 

 

Mål:  

  

1. Være en aktiv pådriver for å bygge samfunn som ivaretar hensynet til miljø og klima basert på 

FN sine bærekraftsmål   

2. Prioritere satsing på unge som koordineres gjennom satsingen på RUST- RUST - Regional 

Ungdomssatsing i Nord-Troms 

3. Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang blant annet på 

boliger og næringsareal  

4. Vektlegge tiltak som bidrar til at barnefamilier etablerer seg i regionen 

5. Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad 

6. Entreprenørskapssatsing i skolene (fortsette satsingen etter HoppIdè-prosjektet) 

7. Satsing på økning i bedriftsetableringer i regionen 

  

  

 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Etablere Nord-Troms Plankontor (Koordinere planarbeid mellom 

kommunene i regionen, og trekke inn relevante miljøer som kan bidra til 

oppdaterte planverk)  

 
x x x 

Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme 

interessene for næringslivet i Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om 

å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen 

x x x x 

Utarbeide regional strategisk næringsplan Nord-Troms  x x x 

Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant slik 

at NTR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger 

x x x x 

 Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

(ungdomsmedvirkning) 

 x x x x 

Felles profilering av Nord-Troms som verktøy for å rekruttere fremtidig 

arbeidskraft 

x x x x 
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https://www.facebook.com/RUSTRegionalUngdomssatsingiNordTroms/?__tn__=kC-R&eid=ARADPM8foieSbnyLc_TwIG7B-ayoTTso78jkq_dqVjxJnMqQlQCbk5QlV6hEJS-4W5XvEcCeRP-VnwZ6&hc_ref=ARS4YQpqhE7QBh4yjSlUpDDe8JMADgdeuXtNHgL0a_1RM4IHPisXOyoEm77xq2UML8g&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDCqfsT1BnhCT8rY2ESvxbleoUkwomk58o1Q-d4JX9kni4bwNhbXfOhFyd4pDFLESSaX4fm9LBLR7i9PKVEqhu8zKk7d8tx1dE7wKxIjMUhpDXt9e78NvCvaFkNY_ah_0HHlTBJuOFBFXonQsmMG9T8y3we2c4bTPDZgn7JXtswkpFuGlpZ0US2bDLFjFIi05jrDgTIyi8WRqUSSJSBh0wXX7YxWN5WpuP6cY2cn3TUaS8WRmCdxC9QnQ9SLSjwZGmI8vgmmELQHO-LBYa_X4hH7otjdthtcI9S6F-7ze1IT7Gf04JwDkDU2ha2pk6yJ1lKB92uc7o21R9henFHy-_oWOOke5OegsbNzc7gREeo6P93Lpbwnm7rsYOrc82kxn3XlwLm7wEDAnK_eOL6QOzMYjq23_yshQ9EDFgS5OjLZuDhiodpjxdhlY4wpbqDm_vH-QYVZ2rYnTAl8L9ts_4h11hypU7wq7FXzyvfjnbYnuRox7ttWaRTGw
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7 INTERNE FOKUSOMRÅDER  
  

Nord-Troms Regionrådet har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I 

2020-2023 er følgende områder prioritert:  

  

1. Organisering  

2. Samarbeid  

3. Kommunikasjon  

  

 

7.1 Fokusområde 1: Organisering 

  

Status 

 

Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny 

kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 

må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne 

dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt 

 

Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid 

og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.  

 

NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange 

sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms 

Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder. 

 

  

Mål:   

1. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22. 

juni 2022 

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et 

politisk samarbeidsorgan 

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 

 
 

 Tiltak   2020 2021 2022 2023 

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny 

kommunelov  
x    

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet 

– operativ som Interkommunalt politisk råd innen 01.01.21 
x    

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, 

herunder nytt saks- og arkivsystem 
x    

204
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Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18:  
 

• To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 

politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. 

Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.  

• Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan 

likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 

tilskuddsordninger.  

• Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.  

• Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet.  

• Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet.  

• Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 

kjønnsbalanse.  

• Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet. 

 

205
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7.2 Fokusområde 2: Samarbeid  

 

Status 

 

I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny 
fylkesstruktur.  Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms og 
Finnmark.  De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall kommuner, og 
dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med fylkeskommunen enn 
tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med regionrådet framfor 
enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart.   Det er derfor avgjørende at regionrådet har en 
struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte. 
 
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen 
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i 
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert samarbeidsrelasjoner mot 
henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor noen områder. Dette utfordrer det 
tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms. 
 
 

Mål:   

 

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  

2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  

3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 

  

 

  

 Tiltak  2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte 

samarbeidsmuligheter  

(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark) 

x    

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og 

strategier 
x x x x 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-

Troms Regionråd 
   x 
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7.3 Fokusområde 3: Kommunikasjon  

  

Status 

 

NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak, 

målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTR benyttet pressemeldinger(?), annonser i 

papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og 

sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 

kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.  SWOT analysen avdekker at det er behov for 

tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til 

å drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert 

kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 

 

 

Mål:   

 

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTR’s strategiske mål 

2. NTR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon. 
3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt 

4. NTR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 

5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 

6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og Regionrådet 

 
  

  

 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 

• Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, 

innlegg på SoMe, o.s.v 

• Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å 

fremme budskapet  

x x x x 

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som 

allerede er utarbeidet 
x x x x 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med 
beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå 

• Definere møteplasser 

• Utarbeide årshjul 

x x x x 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle 

kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes 

opp på sakslisten 

x x x x 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/337-7 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 08.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
101/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Kvartalsrapport 30.06.2020 

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

fylkeskommuner mv.  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer.   
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
3. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering 
4. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer.   
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 2.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.  
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Per 30.06.2020 skal forbruket ligge på 45,5 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal som hovedregel forbruket ligge på 50,0 % 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 50,0 % 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 per 30.06.2020. 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 30.06.2020. 
Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 
 
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 6 737 756 14 707 017 45,81 -104 789 -500 000
Øvrige utgifter 5 077 805 15 889 815 31,96 -2 867 103 120 000
Inntekter -354 020 -576 379 61,42 -65 831 -150 000
Totalt avvik sektor 1 11 461 541 30 020 453 38,18 -3 037 722 -530 000

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 52 838 004 107 496 227 49,15 3 223 608 4 470 000
Øvrige utgifter 19 534 285 46 486 904 42,02 -3 709 167 -1 264 000
Inntekter -7 620 045 -14 422 451 52,83 -408 820 -1 401 000
Totalt avvik for sektor 2 64 752 244 139 560 680 46,40 -894 378 1 805 000

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 74 701 043 163 300 096 45,74 -871 930 1 000 000
Øvrige utgifter 18 385 284 40 427 532 45,48 -1 828 482 -3 020 000
Inntekter -18 469 350 -50 719 885 36,41 6 890 593 3 100 000
Totalt avvik for sektor 3 74 616 977 153 007 743 48,77 4 190 181 1 080 000

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 11 882 010 24 684 012 48,14 650 784 -
Øvrige utgifter 14 005 682 24 264 248 57,72 1 873 558 700 000
Inntekter -3 768 568 -12 844 488 29,34 2 653 676 -
Totalt avvik sektor 6 22 119 124 36 103 772 61,27 5 178 018 700 000

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -185 301 936 -353 373 000 52,44 -8 615 436 -5 419 000
Totalt avvik sektor 7 -185 301 936 -353 373 000 52,44 -8 615 436 -5 419 000

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 16 376 872 2 102 917 778,77 15 325 414 -400 000
Driftsinntekter -3 140 817 -1 650 000 190,35 -2 315 817 -
Totalt avvik sektor 8 13 236 055 452 917 2 922,40 13 009 597 -400 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 146 158 813 310 187 352 47,12 2 897 673 4 970 000
Øvrige utgifter 73 379 928 129 171 416 56,81 8 794 220 -3 864 000
Inntekter -218 654 736 -433 586 203 50,43 -1 861 634 -3 870 000
Totalt avvik sektor 1-8 884 005 5 772 565 15,31 9 830 259 -2 764 000  
 
Sektor for administrasjon 
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De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er merforbruk på lønnsutgiftene men mindreforbruk på pensjon, samlet 
mindreforbruk er på kr 500.000 i stipulert helårsvirkning.  

 Det er en merinntekt på refusjon for tillitsvalgte og gebyrinntekter på tilsammen kr 
150.000,-.  

 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk på lønnsutgiftene, men tiltak som får effekt fra høst 2020 virker 
positivt inn. Blant annet avvikles bokollektivet for enslige mindreårige og antall lærere 
reduseres.   

 Det anslås å være mindreforbruk på øvrige utgifter ved årsslutt.  
 Det forventes merinntekter ved årets slutt.  
 Sektoren gjør grep for å komme i balanse per årsslutt.  
 Viser til sektorleders økonomirapport for ytterligere informasjon.  

 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønnsutgifter 
o Det er merforbruk på lønnsutgiftene på DMS på kr 500.000,- per juni og kr 

750.000 per august, de holder en stilling vakant fra sommeren. Legetjenesten har 
et merforbruk på kr 350.000 per august som skyldes feil budsjett på en stilling.  

o Det er kr 897.000 per juni og kr 1.200.000,- i august i merforbruk på overtid. 
o Kvalifiseringsstønad har et mindreforbruk på kr 690.000 per juni og stipulert 

mindreforbruk per årsslutt på 1.400.000,-. 
o Et nedtrekk av sektor sin ramme i budsjettet for 2020 på kr 674.000,- er ikke 

fordelt ut på virksomhetene.  
o Det er merforbruk på lønn lærlinger på kr 288.000,- per juni og kr 450.000 per 

august. Det er forventet et merforbruk på årsbasis på kr 700.000,- 
o Det er mindreforbruk på pensjon på kr 900.000 per juni og stipulert kr 1.500.000 

per årsslutt. 
o Stipulert helårsavvik på ca kr 1.000.000. 

 Øvrige utgifter 
o Det er merforbruk på kjøp av inventar og utstyr på kr 274.000,-. Det forventes 

ikke å øke fremover.  
o Kjøp av vikartjenester har et merforbruk på kr 522.000,- per juni, og forventes 

ikke å øke i vesentlig grad.  
o Kjøp av private tjenester har et mindreforbruk på kr 1.160.000 per juni og kr 

2.150.000 per årsslutt. I tillegg er det et mindreforbruk på kr 365.000,- ved 
årsslutt som følge av endring i avtaler fra september.  

o Sosiale bidrag har et mindreforbruk på kr 570.000,- per juni. Stipulert til kr 
1.300.000 på årsslutt.  

 Inntekter 
o Ressurskrevende tjeneste anslås til å være kr 3.100.000 mindre enn budsjettert på 

helårsbasis.  
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Sektor for drift og utvikling 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk på lønn per juni måned, men denne forventes å hentes inn i 
neste halvår. Det gjøres grep i sektoren for å komme i balanse ved årsslutt.  

 Innenfor øvrige utgifter er anslått et merforbruk på kr 700.000. Der er et stort merforbruk 
på vedlikeholdsutgifter per juni på kr 700.000,- og denne forventes å øke.  

 Det er mindreforbruk på strømutgifter som følge av lave strømpriser, og utgjør kr 
490.000 per juni.  

 Den forventede nedgangen i utgiften på kommunale avgifter slår ikke til. Dette skyldes 
avregning på vannmålere for 2019 som er utgiftsført i 2020. 

 Viser til sektorleders økonomirapport for ytterligere informasjon.  
 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Skatteinntektene ligger ann til å blir kr 3 mill mer enn budsjettert 
 Kommunen mottok kompensasjon for redusert arbeidsgiveravgift på kr 2.419.000. Nord-

Troms og Finnmark har ikke arbeidsgiveravgift, men på grunn av at landet forøvrig fikk 
en reduksjon på 4 % på en termin, fikk kommunen tilsvarende i tilskudd. Noe av dette 
må imidlertid forventes å dekke utgifter i forbindelse med Korona pandemien. Anslår kr 
500.000,-. 

 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Det blir ytterligere besparelser på renteutgiftene på kr 400.000 på årsbasis.  
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunes driftsbudsjett per 30.06.2020 viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. Det er 
merforbruk på alle de tre store sektorene, men det gjøres grep for å komme i balanse. Sektor for 
helse- og omsorg ligger an til et merforbruk på kr 1 millioner pr. 31.12.20. Det er i hovedsak 
mindre inntekt på ressurskrevende tjenester som gir sektoren utfordringer.  
 
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. 
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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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Kommunebarometeret 2020 - Nordreisa kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunebarometeret for 2020 tas til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
Link til rapporten: 
https://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4739563.1386.nqwqnsmbqtwtzu/Kommunebaro
meteret+2020+Nordreisa+kommune.pdf 
 
Kommunebarometeret er en sammenligning mellom kommuner utført av Kommunal rapport, og 
ble første gang publisert i 2010. I rapporten rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers 
av 12 ulike kategorier. Kommunebarometeret er en rangering og ikke en vurdering om tjenesten 
er god nok eller ikke. På de punktene kommunen kommer dårlig ut vil det likevel være naturlig 
å anta at det kan være noe å hente på å se hva andre kommuner gjør. De viktigste er imidlertid å 
sammenligne egen kommunens utvikling fra år til år.  
 
De 5 % «beste» verdiene innenfor ett nøkkeltall får karakteren 6, som er toppkarakter. De 5 % 
«dårligste» innen ett nøkkeltall får karakteren 1, som er bunnkarakter. De som får karakteren 3,5 
vil være en «normalkommune», og ligge midt mellom topp- og bunnivå.  
Befolkningsgrunnlaget vil påvirke flere av indikatorene.  
 
I årets kommunebarometer er Nordreisa kommune rangert som nummer 236 på landsnivå og 
nummer 19 på fylkesnivå. I 2019 var plasseringen 375 på landsnivå og nr 20 på fylkesnivå. Det 
er dermed en forbedring på opp 139 plasser på landsnivå. Nordreisa kommune var tredje beste 
kommune i Troms og Finnmark med hensyn til avansement på Kommunebarometeret fra 2019 
til 2020. 
  
 
 
Nedenfor viser de 12 kategoriene med vekting, plassering samlet sett i forhold til øvrige 
kommuner, samt antall nøkkeltall: 
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Område Vektning Rangsering Antall nøkkeltall
Grunnskole 20 % 344 19
Pleie og omsorg 20 % 52 19
Barnevern 10 % 255 13
Barnehage 10 % 102 13
Helse 7,50 % 264 14
Sosialtjeneste 7,50 % 229 11
Kultur 2,50 % 228 11
Miljø 2,50 % 209 11
Saksbehandling 2,50 % 79 8
Vann, avløp og renovasjon 2,50 % 205 14
Økonomi 10 % 222 11
Kostnadsnivå 5 % 94 7  
 

Vurdering 
I linken «Kommunebarometeret 2020 – Nordreisa kommune» er det gitt en nærmere beskrivelse 
av hver kategori, samt karaktersetting ut fra sammenligning med øvrige kommuner i Norge. Det 
er ut fra den karaktersettingen denne saken bygger på. Det blir gitt vurderinger og eventuelle 
tiltak for å bedre tjenestetilbudet innenfor ulike områder der kommunen får bunnkarakter, dvs 
rød farge. Innenfor områdene økonomi og kostnadsnivå behandles i kommunestyret.  
 
Nedenfor vises plassering samlet sett i forhold til øvrige kommuner i Norge, samt historiske 
plasseringer i perioden 2010-2020: 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaltabell 233 273 377 397 353 337 267 31 371 375 236
Grunnskole 30 373 402 405 406 271 278 394 386 358 344
Pleie og omsorg 201 199 269 226 241 291 282 106 86 216 52
Barnevern 392 288 349 337 262 339 178 352 399 388 255
Barnehage 205 142 60 111 101 158 130 287 110 114 102
Helse 334 290 229 305 257 310 194 317 264
Sosial 114 56 26 83 107 162 153 284 130 252 229
Kultur 215 245 236 20 211 238 275 304 133 228
Miljø og ressurser 240 257 397 262 85 108 112 106 294 209
Saksbehandling 199 130 31 185 345 176 79
Vann og avløp 81 369 43 242 319 289 220 332 205
Økonomi 412 396 368 373 378 336 355 170 202 225 222
Kostnadnivå 34 51 129 1 234 47 50 206 204 94  
 
Nordreisa kommune har hatt positiv utvikling sett mot 2019 på samtlige kategorier med unntak 
av kategori Kultur.  
 
 
Kategori økonomi 
Nordreisa kommune bruker 1,09 % av inntektene til å betjene gjelda (før avdrag). 
Investeringsnivået de siste fire årene har vært 7,12 % av brutto inntekter, mens snittet i landet 
ligger på 14,62 %. Innenfor økonomi er det kun nøkkeltall «Disposisjonsfond» med karakter 
1,79 som er innenfor laveste karakter. Det har likevel vært en positiv utvikling de siste årene. 
Per 31.12.2019 var disposisjonsfond på 23,3 mill fordelt på 15,3 mill på diposisjonsfond, 1,6 
mill på utviklingsfond, 0,24 mill på miljøfond og kr 6,12 mill på havbruksfond. I 2020 er det 
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budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 12 mill, noe som vil bidra til en betydelig svekkelse 
av fondet.  

 
 
 
Kategori Kostnadsnivå 
De nøkkeltallene som vekter mest innenfor denne kategorien er grunnskole med 30 %, pleie og 
omsorg med 35 % og barnehage på 15 %. Innenfor Kostnadsnivå er det kun nøkkeltall «Netto 
utgift til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet» som har laveste karakter. I løpet 
av 2020 er bruk av sosialhjelp redusert i forhold til tidligere år og har en positiv utvikling.  
 

 
 
Det er tredje gang Nordreisa kommune legger Kommunebarometeret til politisk behandling. Det 
er valgt å kommentere nærmere de punktene der kommunen får dårligst karakter.  
 
Kommunebarometeret blir behandlet av sektorutvalgene i løpet av høsten, der sektorlederne 
kommer med beskrivelser av sine områder og med forslag til tiltak innenfor de områder 
kommunen kommer lavt ut. Vi vil i vårt løpende forbedringsarbeid vektlegge 
Kommunebarometeret slik at vi scorer enda bedre ved framtidige benchmarkinger. 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/912-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
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 Dato:                 15.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
103/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Sonjatun - flerfaglig teknisk tilstandsrapport med kostnadsestimat 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Tverrfaglig teknisk tilstandsanalyse med kostnadsestimat - Sonjatun 
2 Teknisk tilstand med kostnadsestimat Sonjatun 
3 Sonjatun brannteknisk tilstandsanalyse 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til etterretning. 

 
2. Rapporten oversendes Helse- og omsorg for en faglig gjennomgang, og kommunestyret 

ber om at det gjøres vurderinger og anbefalinger av den videre prosessen. 
 

3. Kommunestyret vil deretter behandle saken på nytt. 
 

4. Kommunestyret vil i kommende budsjett- og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 
vurdere bevilgninger til renovering av Sonjatun. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret bestilte i 2019 en tilstandsrapport for Sonjatun Helsesenter. Rapporten er 
utarbeidet av HPR HR Prosjekt AS. Befaringen ble gjort i mai og rapport levert i juli 2020. 
 
Bakgrunnen for oppdraget var at kommunen ønsket en oversikt over den tekniske tilstanden i 
bygget og et kostnadsestimat for oppgradering av bygningsmassen med tekniske anlegg til 
dagens standard. 
Rapporten er laget i henhold til Norsk Standard NS 3424:2012 «Tilstandsanalyse av byggverk 
Innhold og gjennomføring» som angir en anbefalt prosedyre for gjennomføring av 
tilstandsanalyser.  
 
Standarden angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand 
skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Denne tilstandsanalysen følger standardens 
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prosedyre. Når en ønsker å utføre bygningsmessige tiltak som er søknadspliktige, skal 
endringene tilfredsstille TEK17 med veiledning. En hovedombygging er søknadspliktig.  
 
Rapporten er bygd opp rundt begrepene tilstandsgrad og kriterier.  Bygget er gått gjennom 
detaljert innen hovedkategoriene Bygg og miljø, EL.anlegg, VVS-anlegg og Brann. 
For hvert område er det flere underkategorier som er gitt en tilstandsgrad og kriterier for 
tilstandsgrad. 
 
Konklusjon teknisk tilstand og estimerte kostnader for å oppnå krav etter TEK17 
 
Bygningen er et utgangspunkt for oppgradering gjennom et godt bæresystem i 
betongkonstruksjoner, bra himlingshøyde for kanal- og rørføringer, samt vertikale rørsjakter fra 
kulvert til 4.etg. 
Teknisk tilstand og estimerte kostnader. Grovt oppsummert under. Mer detaljert oversikt på fag 
og kostnader følger i eget oppsett senere i rapporten. 
 
Bygg og Miljø 
Tilstanden på yttervegger er hoveddelen av behovet for oppgradering og kostnader kr. 51,830 
mill. 
 
El.anlegg 
Generelt behov for oppgradering av EL, samt mer moderne utrustning som sentral drift SD  
kr. 27,390 mill. 
 
VVS-anlegg 
Generelt behov for oppgradering alle VVS-fag kr. 15,457 mill. 
 
Brann 
Hovedsak er seksjonering, tetting gjennomføringer, rømning og sprinkleranlegg kr. 6,0 mill. 
 
Entreprise kostnad eks etablering, drift og avvikling av byggeplassen kr. 100,7 mill. 
 
Rigg og drift kr. 15,0 mill. 
Oppgradering av bygning i avdelinger/områder noen tjenester flyttes ut midlertidig kr. 3,0 mill. 
Øvrige kostnader for prosjektering, adm, bikost, forsikringer, mm. kr. 12,0 mill. 
 
Byggekostnad eks. mva. kr. 130,7 mill. 
 
Merverdiavgift  kr 32,7 mill. 
  
Forventede tillegg/margin eks. mva. kr. 17,0 mill. 
 

Vurdering  
Tilstandsrapporten viser at Sonjatun Helsesenter er et solid betongbygg som er mulig å 
renovere, men det er mange tekniske anlegg som er fra bygget var nytt i 1977 og derved 
gammelt og slitt.   
 
Kostnadsestimatet antyder er totalkostnad inkl. sikkerhetsmargin ekskl. mva på 147,7 mill. 
kroner.  Andre usikkerhetsavsetninger og prisregulering er ikke tatt med. Mva utgjør 32,7 mill. 
kroner, det meste vil kommunen få tilbake siden størstedelen av arealene er i kommunal drift. 
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Sonjatun har et areal på 6705 m2. Renoveringskostnad blir da kr 22.028 pr m2. Med en 
usikkerhetsmargin vil kostnaden komme opp mot kr 25.000 pr/m2. Til sammenligning vil pris 
for nytt bygg vil ligge på ca kr 40.000 pr m2.   
 
Et viktig poeng som rapporten tar opp er at dette er et bygg som har åpent 24/7, 365 dager i året. 
Det betyr at det vil kreve meget god planlegging og gjennomføring for å opprettholde den 
daglige driften i anleggsperioden. De største utfordringene er utskifting av EL-anlegg, 
ventilasjon, avløp og dataanlegg. Støy vil også bli en stor utfordring. Ved boring i betong 
forplanter lyden seg lang. Rapporten anbefaler et eget forprosjekt for å planlegge 
gjennomføringen. 
 
Husbanken gir investeringstilskudd til både renovering og nybygging av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. Tilskuddssats for tiden er 55% opp til maks m2 satser som er satt. Husbanken 
anbefaler at kommunen tar tidlig kontakt. De resterende arealene er ikke støtteberettiget.  
 
Andre viktige momenter som også bør utredes før avgjørelser tas er bomiljø, kjøkkendrift, 
moderne smittevern, moderne renhold og ny velferdsteknologi. Er bygningskroppen tilpasset 
moderne drift ?  Kommunen har en utfordring i forhold til å utvikle mer hjemmebaserte 
tjenester. Skal renoveringen gjenspeile dette ? 
 
Nordreisa kommune må også drøfte justerte leiesatser (etter gjennomført renovering) med 
Helseforetaket UNN i forhold til Distriktsmedisinsk Senter for Nord-Troms (DMS). 
 
Kommunedirektøren mener rapporten er god og realistisk, men omfanget er så stort at en også 
må se på hvilke tjenester som kommunen ønsker i bygget etter en renovering. Det anbefales 
derfor at kommunestyret oversender rapporten til Helse- og omsorg for en faglig gjennomgang 
og forslag til videre prosess.  
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RAPPORTINFORMASJON 
 

Sonjatun 

Dokumentnavn Teknisk tilstandsanalyse – Sonjatun helsesenter 

Revisjon 0,0 

Dato 02.07.2020 

Sikkerhetsgradering Ugradert 

Utarbeidet av HR Prosjekt AS 

Bjørn Pedersen        - Brannteknikk  

Ketil Nygård             - El.teknikk 

Håvar Emaus            - VVS-teknikk 

Raimond Jakobsen  - Miljø 

Kevin Christensen    - Drone 

Jonn-Steinar Dahl    - Bygg 

 

Bilder og dronefilming Det foreligger et underlag av bilder og dronefilming/foto fra 
befaringene. Om ønskelig kan noe av materialet fremlegges særskilt. 

 
 
 

Dette dokumentet er utarbeidet av HR Prosjekt AS som del av oppdraget dokumentet omhandler. Med mindre annet er 
skriftlig avtalt, tilhører opphavsretten og alle andre rettigheter til dette dokument HR Prosjekt AS. 

 
 

Innholdet eller deler av det må bare benyttes til formål oppdragsavtalen beskriver. Dokumentet kan ikke kopieres uten 
tillatelse fra HR Prosjekt AS. 

 
 

HR Prosjekt AS har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR Prosjekt AS 

Adresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo | Org.nr. NO 988 889 245 MVA | Fakturaadresse: EHF + Org.nr 

Alta | Bergen | Bodø | Drammen | Gol | Hamar | Hønefoss | Oslo | Porsgrunn | Romerike | Sandefjord | Tromsø Trondheim | Verdal 

Internett: www.hrprosjekt.no 
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Innledning 
HR Prosjekt AS (HRP) er engasjert for å utarbeidetverrfaglig teknisk tilstandsanalyse med 
kostnadsestimat,   for Sonjatun helsesenter, i Nordreisa kommune. 

 
Bakgrunnen for oppdraget er at kommunen ønsker en oversikt over den tekniske tilstanden i 
bygget og et kostnadsestimat for oppgradering av bygningsmassen med tekniske anlegg til 
dagens standard. 

 
Norsk Standard NS 3424:2012 «Tilstandsanalyse av byggverk Innhold og gjennomføring» angir 
en anbefalt prosedyre for gjennomføring av tilstandsanalyser. Standarden angir krav til hvordan 
en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og 
dokumenteres. Denne tilstandsanalysen følger standardens prosedyre. 

 
Det gjøres oppmerksom på at hvis man ønsker å utføre bygningsmessige tiltak som er 
søknadspliktige, skal endringene tilfredsstille TEK17 med veiledning. 
En hovedombygging er søknadspliktig. Energikrav som måtte forventes, kan være utfordrende å 
tilfredsstille under bakkenivå.. 

 
HRP bekrefter at tilstandsanalysen er utført etter best faglige skjønn og uten påvirkning fra 
partsinteresser. Utførende av denne tilstandsanalysen har ingen relasjoner til parter med 
interesse av analysens resultater. 
 

Oppdragsbeskrivelse 
OPPDRAGSBESKRIVELSE 

 

Sonjatun – Oppdragsbeskrivelse 
Formålet med 
tilstandsanalysen 

Nordreisa kommune ønsker en tverrfaglig oversikt over de tekniske forholdene ved 
bygget, ift. gjeldende tekniske myndighetskrav. 

Prosjektnummer 2007730 
Type byggverk Sykehjem, tannlegekontor, legekontor etc. 
Eier av bygget Nordreisa kommune 
Kommune Nordreisa 
Adresse Sonjatunvegen 21, 9151 Storslett 
Gnr./Bnr 15/100 
Hovedkonstruksjon, byggeår 
og alder 

Byggeår 1977 
Renovert 
Bygget er på inntil fire etasjer 
Hovebæring og utført i 
plastøpte 
betongkonstruksjoner 

Analysetidspunkt Befaringer 19. Og 20.05.2020 

Oppdragsgiver Nordreisa kommune v/prosjektleder Olaf E. Nilsen 
Mobil: 40 02 77 66 
E-post: olaf.erling.nilsen@nordreisa.kommune.no 
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Sonjatun – Oppdragsbeskrivelse, forst. 
Omfang og ressursbruk Vurderingene er basert på visuelle observasjoner/ stikkprøvekontroll, målinger og 

opplysninger fra brukere. 
(Det er brukt faglig skjønn ved utvelgelse av stikkprøvekontrollene. 
Dvs. de mest sannsynlige eller mest kritiske stedene for avvik er kontrollert). 

 
Følgende bygg er inkludert i tilstandsanalysen: 

 Sonjatun helsesenter, Nordreisa 
 

Beskrivelse av bygg, tilpasset analysens omfang og nivå: 
 Byggemåte 
 Konstruktiv utforming 
 Materialbruk 
 Historikk 
 Fysiske avgrensninger 
 Funksjon 
 Beskrivelse av omgivelsene 

 
Kostnadsestimatene må forstås som grove overslag. 
 

Analysenivå iht. 
NS 3424 

 
 

Formål 
 
 

Metode/arbeidsprosess 
 
 

Avgrensning 
 
 

Analyse 

Tiltak 

NS 3424 opererer med tre analysenivåer for gjennomføring av tilstandsanalysen, som 
er tilpasset formålet med analysen. 
Etter avtale med oppdragsgiver er Nivå 1 valgt for denne tilstandsanalysen, hvilket 
innebærer: 

 
- Rutineinspeksjoner og porteføljeoversikt. 
- Grovt kostnadsoverslag for vedlikehold, reparasjon, utbedring, 

langtidsbudsjettering. 
 

- Tilstandsanalyse skal være av generell art 
- Basert på visuelle observasjoner 
- Innhenting av relevant dokumentasjon tilpasses oppgaven 

 
- Oppdragsgiver bestemmer hvilke bygg som skal analyseres 
- Og om hele eller deler av bygget skal undersøkes 

 
- Angi årsaker til avvik med tilstandsgrad TG 2 og TG 3. 

 
- For å redusere oppståtte konsekvenser 
- For å lukke avvik, når TG 2, TG 3 eller TGIU er registrert. 
- Angi avvik ift. dokumentasjonskrav. 
- Fastslå ev. behov for videre undersøkelser på nivå 2 eller 3. 

 

Vesentlig endringer 
siden byggeår 

Noe oppgradering og vedlikehold  

Avgrensninger av 
analysen 

Det er ikke utført fysiske inngrep for å avdekke innbygde tekniske avvik. Det er 
avtalt at følgende skal utelates fra registreringen: 

 Ingen 

Innhenting og 
vurdering av 
grunnlagsinformasjon 

Følgende dokumenter er grunnlag for den branntekniske tilstandsanalysen: 
 Tegninger 
 Data fra vedlikeholdspersonnel ved befaringen 
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Hovedrapport 
Referansenivå 
Tilstanden vurdert mot gjeldende tekniske myndighetskrav TEK 17, 

m.v. 

Bygget er oppført i 4 etasjer, samt kjeller/kulvert. Bygget er oppført i betongkonstruksjoner som 

hovedbæring. Bygget har blandet bruk innen sykehjem og kontorer. Oppdelt i følgende etasjer: 

 Kjeller/kulvert – tekn.rom 
 1.etasje: - kontorer, møterom, kjøkken, ekspedisjon etc. 
 2. etasje: - kontor, fødeavd. beh.rom 
 3. etasje - sykehjem 
 4.etg.: - tekn.rom, legekontor, beh.rom etc. 

 
 

Gjeldende branntekniske myndighetskrav for denne bygningsmassen er: Byggeteknisk forskrift 2017 (TEK17) 

Bygget er fra 1977 og ville normalt blitt oppgradert til 1985 forskriften, men eier ønsker at de sist gjeldende 
forskriftene skal benyttes – TEK17. 

Dersom det blir en hovedombygging vil TEK17 uansett «slå» inn.  

. 
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Tilstandsgrad og kriterier 
Avvik i forhold til valgt referansenivået angis på følgende måte: 

Forkortelser 
 

Forklaring av brukte forkortelser 

TG Tilstandsgrad 

KG Konsekvensgrad 

 
 

TILSTANDSGRAD OG KRITERIER 
 

Tilstandsgrad 
TG TG ift 

referansenivå 
Kriterier for tilstandsgrad Teknisk tilstand Branntekniske 

spesifiseringer 

TG 0 Ingen avvik Tilstand som referansenivået 
eller bedre. 
Ingen symptomer på avvik 
Ingen tiltak er nødvendig 

Samsvar med 
referansenivå. Ingen 
tiltak nødvendig 

Løsning i henhold til 
referansesikkerhetsnivå 
eller brannkonsept i henhold til 
aktuell forskrift 

TG 1 Mindre eller 
moderate avvik 

Tilstanden bryter med 
myndighetskrav, 
og bør utbedres innen 1år. 
Utbedres innen 5 år 

Tilstrekkelig med 
fortsatt normalt 
vedlikehold 

Mindre avvik som 
ikke har stor betydning 
for person- og 
verdisikkerheten 

TG 2 Vesentlig avvik Tilstanden bryter med 
myndighetskrav, 
og må utbedres innen 6mnd. 
Utbedres innen 2 år 

Behov for omfattende 
vedlikehold 
i form av reparasjon/utbedring 

Mangler i tekniske eller 
organisatoriske 
forhold, som gir vesentlig 
dårligere sikkerhet enn forutsatt i 
referansenivået. Manglene kan 
skyldes slitasje, byggefeil, 
ukyndig 
vedlikehold og dårlige 
organisatoriske 
rutiner. 

TG 3 Store eller 
alvorlige avvik 

Tilstanden bryter med 
myndighetskrav, 
og må utbedres omgående. 
Behov for strakstiltak. Fare for 
liv og helse. 
Må utbedres straks 

Bygning, bygningsdel eller 
tiltak har funksjonssvikt eller 
kan umiddelbart svikte. 
Behov for omfattende 
reparasjon 
eller utskifting 

Vesentlige mangler i den 
tekniske eller organisatoriske 
sikkerheten i forhold til det 
forutsatte referansenivået. 
Har uakseptabel risiko for 
mennesker, materiell eller 
miljø 

TGIU Ikke undersøkt Bygningsdelen er ikke 
tilgjengelig for inspeksjon. 
Det mangler dokumentasjon 
for riktig utførelse. 
Avvik kan innebære 
vesentlige konsekvenser og 
risiko. Behov for mer 
omfattende undersøkelser for 
å avdekke eventuelle avvik. 

Vesentlige forhold som 
ikke er dokumentert eller 
som ikke kan avklares 
uten omfattende 
undersøkelser 

Skjult bærekonstruksjon. 
Manglende beregninger. 
Udokumentert utførelse 

 
 

Registrering av tilstand og analyse 
På nivå 1 skal mulige årsaker til avvik angis, når det er grunnlag for det. Dette gjelder for TG 2 og TG 3. 

Det skal foreslås tiltak for å redusere oppståtte konsekvenser og for å lukke avvik, når TG 2, TG 3 eller TGIU er 
registrert. Det skal også angis avvik ift. dokumentasjonskrav. Samt fastslås ev. behov for videre undersøkelser 
på nivå 2 eller 3. 
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Konklusjon teknisk tilstand og estimerte kostnader for å oppnå krav etter TEK17 
Bygningen er et utgangspunkt for oppgradering gjennom et godt bæresystem i betongkonstruksjoner, bra 
himlingshøyde for kanal- og rørføringer, samt vertikale rørsjakter fra kulvert til 4.etg. 
 
 
 
 

Teknisk tilstand og estimerte kostnader. 
Grovt oppsummert under. Mer detaljert  oversikt på fag og kostnader følger i eget oppsett senere i rapporten. 
 
 
Bygg og Miljø 
 
Tilstanden på yttervegger er hoveddelen av behovet for oppgradering og kostnader kr.  51,830 mill. 
 
 
El.anlegg 
Generelt behov for oppgradering av EL, samt mer moderne utrustning som SD  kr.  27,390 mill. 
 
 
VVS-anlegg 
Generelt behov for oppgradering alle  VVS-fag      kr.  15,457 mill. 
 
 
Brann 
Hovedsak er seksjonering, tetting gjennomføringer, rømning og sprinkleranlegg  kr.    6,0 mill. 
 
 
Entreprise kostnad  eks etablering, drift og avvikling av byggeplassen   kr.100,7 mill. 
 
Rigg og drift          kr.  15,0 mill. 
 
Oppgradering av bygning i avdelinger/områder noen tjenester flyttes ut midlertidig   kr.     3,0 mill. 
 
Øvrige kostnader for  prosjektering, adm, bikost, forsikringer, mm.    Kr.  12,0 mill. 
 
Byggekostnad eks. mva.        Kr.130,7mill. 
 
Forventede tillegg/margin eks. mva.       kr.  17,0 mill. 
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Noen bilder vedlagt  fra ulike områder og fag. 
 
 
 
 

 
Avskalling av lakk på metallplater i fasaden. 
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Rømningstrapperom 
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Adkomst bygg og nødutgang i  enden av hovedbygget.
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Styringspanel fra 1977.                       
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El.tavle med skrusikringer fra byggeåret 1977.
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Utdatert ventilasjonsanlegg fra byggetiden i 1977. 

232



SONJATUN HELSESENTER 

15 

 

 

Slitne rørføringer i fyrrom med lekkasjer.
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Singelbelastet taktekking tilgrodd og stedvis med utettheter med lekkasjer, vanskelig å finne. 
 

 
Gresset/bakken «vokser» inn i vinduskarmen. 
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Sett i underkant av utvendig veggkledning. Asbestplater og isolasj 
on er ikke tildekket. 
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Kjørebro til Fødestue i underkant. Knuste flis og tette sluker i kjørebane. Betongen 
karbonatiserer og belysningen er borte i himlingen.
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Prosjektnavn Dato:

Helsesenter flerfaglig teknisk gjennomgang og kostnadsestimat

Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak) TG
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Anbefalte tiltak 
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kr
if

ts
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l

P
ri

o
ri

te
t

Frist Sum

1.
1.1

(20)

Bygning generelt Bygning fra 1977  på BTA 6.370 m2, med noen oppgraderinger på innvendig bygg og tekniske anlegg. Det 

generelle vedlikeholdet på innvendig bygning er godt. Bæresystemer er et godt utgangspunkt for å oppgradere 

yttervegger. Praktiske løsninger med to kulverter under bygningen og tilhørende sjakter, samt god himlingshøyde, 

gjør bygget egnet for oppgradering.

O

p

p

g

r

a kr 0,00
1.2

(26)

Tekking av tak Taktekket er fornyet med mekanisk innfestet sarnafil på store deler. Gjenstår fortsatt deler med singelbelastet 

sarnafil, hvor det er registret utettheter som medfører lekkasjer. Taknedløp fra overbygning hovedinngang kun 

ført gjennom dekket og tilfører vann til inngangsdekket (lukket?) med påfølgende følgeskader i overflater og i 

skjult/lukket betongkonstruksjon. 3

Fjerne og  fornye resten av 

singelbelastet taktekking med 

mekanisk innfestet. Styre takavløp 

fra overbygning ved hovedinngang. kr 1 800 000,00

1.3

(26)

Vindskier, beslag og 

gjennomføringer

Noen manglende gesimsbeslag

2 Komplettere gesimsbeslag kr 30 000,00
1.5

kr 0,00
1.7

(29)

Rømningstrappehus Rømningstrappehus i begge ender av bygningen, har en del gjennomskinnelige plater, som har redusert/skadet 

tilstand. Noe behov for innvendig behandling av overflater. Flere utvendige trapper av trekonstruksjoner,  bærer 

preg av tidens tann.  Strekkmetallrister ved innganger har en uheldig løsning/glipp ift. dørpartier i yttervegger. 

Balkonger i betong, dels malte. Vann trekker gjennon dekket og stedvis er armering i underkant frilagt. Fare for 

karbonatisering av armering også inne i dekket med redusert bæreevne som resultat.

2

Skifte skadde plater. 

Overflatebehandling 

trematerialer/fornye tretrapper. 

Senke terrenget stedvis ift. 

yttervegg/vinduer. kr 400 000,00

1. 0 0 0 kr 2 230 000,00

2.
2.1

(23)

Bæresystem Plasstøpte betongkonstruksjoner med søyler/dragere/ribbedekker. Søyler på yttervegger og begge sider av 

midtkorridorer. Ingen registrert svikt på selve bygningen og bæresystemene anses godt egnet til være 

utgangspunkt for en oppgradering av yttervegger.  Ytterkledninger av lakkerte metallplater. Lakk flasser av 

stedvis. Isolasjon er ikke tildekket i underkant av yttervegg og noen plater avviker i skjøter. Vindtetting av 

asbestsementplater/internit innfestet rundt vinduer/dører.  Solavskjerming med persienner utvendig skadet 

av vind.  Noen "erstattet" med innvendig solavskjerming. Terrenget/gress stedvis opp i underkant vindu. Noen 

ytterdører er i tre og trenger vedlikehold.
2

Rive/demontere aktuelle deler av 

yttervegg eks. betong. Oppgradere 

yttervegger med ny ytterkledning, 

vindsperre, vinduer og isolasjon, 

m.v. Noen ytterdører kan trenge 

utskifting. Solavskjerming løses 

innvendig. 5 år kr 45 000 000,00
2.2 Overflater

kr 0,00

2. 0 0 0 kr 45 000 000,00

3. 

3.1

(21)

Grunn og drenering Ikke kontrollert. Ingen  kjente avvik.
I

n

g kr 0,00
3.2

(21)

Fundamenter Ikke kontrollert. Ingen  kjente avvik.
I

n

g kr 0,00
3.3 Bygningsdeler i kjellere Ingen spesielle avvik

I

n

gNoe vedlikeholdsbehov kr 100 000,00
3.4 Bygningsdeler i kryperom To kulverter for tekniske føringer.

I

n

gIngen spesielle avvik kr 0,00

3.5

Frittstående 

pumpehus/lager Noe behov for vedlikehold på utvendige flater. 2 kr 20 000,00

3. 0 0 0 kr 120 000,00

4. 
4.1

(28)

Utendørs trapper og 

ramper

Ulike løsninger av tre og metall

2 Oppgradering kr 300 000,00
4.2 Parkering og tilkomst Veger og plasser stedvis uten asfalt. Bra parkeringskapasitet. Stikk for varmekabel stedvis.

1

A

s

f

Oppgradering deler av veger og 

plasser inklusive asfalt kr 150 000,00

Bygningsdel/objekt

Punkt                         (BD iht NS 

3451)

02.07.2020Sonjatun helsesenter

Med utgangspunkt i TEK17
Kort om bruken av skjemaet (klikk på pluss-minustegnet til venstre for åpne/lukke området)

Byggdelen av bygning (klikk på pluss-minustegnet til venstre for åpne/lukke området. Gjelder alle områder under)

Sum Yttertak og rømningstrappehus
Yttervegger

Grunn, fundamenter, kryprom, kjellere

Utendørs anlegg, installasjoner og tilgjengelighet

Sum Yttervegger

Sum Grunn, fundamenter, kjellere, kryprom
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Bygningsdel/objekt

Punkt                         (BD iht NS 

3451)

4.3

(71)

Bearbeidet terreng Stedvis rundt bygningen, har  gressbakken vokst inn i og over bygningsdetaljer.

2

n 

s

t

rUtbedring kr 30 000,00
4.4

(74, 77)

Utendørs belysning og 

beplantning

Grøntareal noe beplantet med trær og blomster. Ved befaring lite tilrettelagt for å tilbringe tid utomhus.

Høyest risiko:  Estetisk uakseptabelt. Utrygt område for ferdsel.  ???!! 1

B

e

d

Tilrettelegging for bruk av 

utearealer kr 100 000,00
4.5 (29) Adkomst fødestue via 

betongdekke

Betongdekket for ambulanseinngang til fødeavdelingen, har frilagt armering og tendenser til karbonatisering av 

dekket i underkant. Flisdekket på tappen av kjæredekket med to sluker er istykkerkjørt og sand kommer ned i 

slukavløpet.

3

E

r

s

t

a

Utbedre dekke i underkant inkl. 

trehimling/belysning. Erstatte 

skadde/manglende fliser, ev. fjerne 

flis og asfaltere. kr 400 000,00

4.6
Overbygg hovedinngang Overbygg for hovedinngang har noe vannskader og uheldige løsninger for vannutkast fra taket.   Kulvert i betong 

under bygningen, i god tilstand.
2 Utbedring kr 50 000,00

4. 0 0 0 kr 1 030 000,005. 

7.
7.1

(25)

Golv/dekker Gjennomgående fuge i bygningen

2

Noen utbedringer i forbindelse med 

setninger rundt fugeskille i 

bygningsmassen. kr 100 000,00
7.2

(24)

Innvendige vegger og 

dører

Innervegger i hovedsak bestående av 2 lag gipsplater på begge sider av antatt isolert metallbindingsverk. Dører 

dels fra byggetiden og dels fornyet.
0

O

v

e

rIngen spesielle. kr 0,00
7.4

(42)

Himlinger Nedsenkede himlingsssyemer i t-profilbæring. Noen fra byggetiden og noen fornyet. Upraktiske metallhimlinger i 

korridorer for tilgang skjulte rørføringer. 1

Utskifting gamle upraktiske 

himlinger kr 2 500 000,00

7. 0 0 0 kr 2 600 000,00

7.
7.8 Funn i bygningsmassen Det ble utført en visuell befaring av overflater i tillegg ble det tatt 2 materialprøver. Funn er basert på analyser av 

prøvene og tidligere erfaringer med analyser, materialegenskaper og tilgjengelig dokumentasjon. Det ble 

observert forholdsvis lite farlig avfall som er kostbart å sanere bortsett fra asbest i kledning. Asbest i fasade må 

uansett saneres både ved rivning av hele bygget eller ved renovering av utvendige fasader.
3

7.9 PCB Vinduene i bygget er norskproduserte vinduer fra 1974-1976.  Disse inneholder PCB og er klassifisert som 

miljøfarlig avfall og skal derfor leveres til godkjent mottak/deponi når de blir fjernet. Alle foretak som leverer PCB-

ruter betaler en makspris på kr 1500 per tonn (i perioden 2020-2022), som er fastsatt av Miljødirektoratet. Det er 

ikke observert annet materiale som mistenkes å inneholde PCB over grenseverdi farlig avfall.

3 Deponere vinduer kr 200 000,00
8.0 Asbest Det ble tatt en kontrollprøve av et rørbend i fyrrommet, men det inneholdt ikke asbest. Vindtetting under 

utvendige fasadeplater er eternittplater som inneholder asbest. Fasader må derfor asbestsaneres hvis bygget skal 

rives eller fasader skal renoveres.  Det er ikke observert annet materiale som mistenkes å inneholde Asbest. Men 

det kan eventuelt være asbest i lim/belegg skjult under nytt belegg. 

3

Rive og deponere vindtetting i form 

av asbestplater kr 500 000,00
8.1 Betong Det ble tatt en betongprøve. Miljødirektoratet har utarbeidet faktaark M-14 som omhandler disponering av 

betong og teglavfall. Faktaarket sier at betong og tegl kan nyttiggjøres uten tillatelse dersom maling, fuger, 

avrettingsmasser eller murpuss inneholder konsentrasjoner av PCB, kadmium bly og/eller kvikksølv opp til 

grenseverdiene.I tillegg må selve betongen/tegl overholde kravene.
3

Betongprøven inneholdt 7,9 mg/kg 

krom(VI) er derfor lavvforurenset 

med krom 6. Betongen i bygget kan 

per dags dato ikke gjenbrukes, men 

må leveres til godkjent deponi. 

8.2 Ftalater Myke gulvbelegg inneholder erfaringsmessig ftalater over grenseverdi for farlig avfall. Det må derfor leveres til 

godkjent motta/deponi. 3

Ikke medtatt fjerning av belegg ved 

eventuell fornying kr 0,00
8.3 EE-avfall Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde en rekke miljøfarlig avfall som bly, brom, kvikksølv, PCB m.fl. Det er 

kun enkelte komponenter i det elektriske utstyret som er helse og/eller miljøskadelig. Det kreves mye kunnskap 

for å skille ut dette, dermed defineres alle elektriske og elektroniske komponenter i en bygning som EE-avfall og 

leveres adskilt til godkjent mottak.
3 Deponere utskiftet belysning kr 150 000,00

7. 0 0 0 kr 850 000,00

7. 0 0 0 kr 51 830 000,00

Miljø

Sum innvendig bygning

Sum bygning

Innvendig bygning

Sum innvendig bygning

Sum Utendørs anlegg, installasjoner og tilgjengelighet
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Bygningsdel/objekt

Punkt                         (BD iht NS 

3451)

8.1

(40)

El-anlegg Det er benyttet kabelbruer (400mm) i korridorer og trapperom som et eget felt i himling for fremføring av kabler 

fra fordelinger til de forskjellige komponenter i bygningen. Det er også benyttet kabler og ledninger forlagt åpen 

på vegg og skjult i vegger med rør frem til aktuelle komponenter i installasjonen hovedsaklig inne på rom. Videre 

er det i senere år benyttet el.kanaler inne på flere kontor for uttak til stikk og data.. Hovedjord har en uviss 

forlegnng, men det kommer jordkabel inn i kulvert som sannsynligvis er forlagt rundt bygget. Det ble ikke registert 

utjevningsforbindelser til kabelbro, eller andre ledende anleggsdeler. Anlegget har ikke jordfeilvarsling. 
0 NEK

Utskifti

ng

8.2

(411)

Systemer for kabelføring Føringsveier/systemer for  elkraft bør være adskilt fra føringsveier for tele- og automatiserings-anleggene. Hvis 

det skal forlegges på felles kabelstige, skal det opprettes mekanisk og elektrisk skille

2

Kabelbroer i hovedførings- veier 

(korridor og trapperom) byttes med 

nødvendig kapasitet og skille, evt at 

det suppleres med ekstra føringsvei. NEK

Utskifti

ng kr 1 200 000,00

8.3 

(412)

Systemer for jording Hovedjord/jordelektrode er ikke målt, men ser ut til å  ha for liten dimensjon, og av uviss tilstand. 

3

Etablere ny hovedjord-ledning, 

oppstikk til lynavleder, til hoved-

fordeling, hovedkran, armering og 

det må foretas målinger.

Utskifti

ng kr 100 000,00

8.3

(412)

Systemer for jording Utgjevningforbindelser til kabelstiger og utsatte bygningsdeler ser ut til at mangler. Ved jordfeil i anlegget og det 

ikke er etablert utjenings- forbindelser på utsatte ledende anleggs-deler har disse  forskjellige potensialer og dette 

kan være til fare for mennesker. 3

Utgjevningsforbindelser etableres 

og det foretas målinger NEK

Utskifti

ng kr 30 000,00

8.4

(413)

Systemer for lynvern Byggets lynlederanlegg er montert under gesims langs taket og har en uviss tilstand.

2 Nytt lynavlederanlegg bør etableres Anbefales kr 110 000,00

8.5 

(414)

Systemer for elkraftuttak Installasjonskanaler er av ulik tilstand og ikke bruk av skiller for sterk- og svakstrøms-kabler. 

1

Det etableres nye 

installasjonskanaler i kontor. 

Sengerom, behandlingsrom og deler 

av bygningen som har behov for 

tilpasning av uttak for stikk og data. NEK

Utskifti

ng kr 900 000,00

8.6 (42) Høyspent forsyning Bygningen innehar trafostasjon i bygningen, og Nett IT 230V. Det er to trafoer hver på 1000 kVA der den ene 

forsyner hovedtaven og den andre forsyner elektrokjeler. Fordelingssystem fra trafo til hovedtavle og elkjeler er 

strømskinner av typen Telemecanique. 0

8.7 

(421)

Fordelingssystem Strømskinner er ikke kontrollert tilstand på, men er av eldre årgang og vil sannsynligvis ikke kunne gjenbrukes ved 

utskiftning av hovedtavle.
2

Fordelingssytem må vurderes i 

sammenheng med en eventuell 

utskiftning av hovedtavlen Anbefales

Utskifti

ng kr 210 000,00

8.8 

(422)

Nettstasjoner Trafoer er ikke befart, men har en forholdsvis høy alder, og anses som utskiftnings-objekt. 

2

Trafoer må vurderes i sammenheng 

med en eventuell renovering av 

bygget kr 560 000,00

8.9 (43) Lavspent forsyning Hovedfordelingen i bygningen er plassert i eget rom i plan 1 i bygningen, og inneholder hovedbryter og 

effektbrytere. Hovedfordelingen antas å være fra byggeåret, og er langt over halvveis i sin levealder. 

Underfordelinger er hovedsakelig montert i tavlesjakter, men også montert som skap montert på vegg/ gulv. 

Fordelingene inneholder UZ- elementer, Jordfeilautomater, automater og eldre styringskomponenter, etc. 

Fordelingene er fra 1977, med noen få av nyere dato. Fordelinger fra byggeåret er langt over halvveis i sin 

levetidsbetraktning 0

9.0 

(432)

System for 

hovedfordeling

Hovedfordeling oppfyller ikke forskriftskrav iht TEK og tavlenormen

2

Hovedfordeling både til allminnelig 

forbruk og el.kjele skiftes ut NEK

Utskifti

ng kr 1 550 000,00

9.1 

(433)

Elkraftfordeling til 

virksomhet

Elkraftfordelinger oppfyller ikke forskriftskrav iht tavlenormen, og nødvendig typegod- kjenning. Fordelingene 

bærer preg av gammelt sikringsutstyr og betjenings-matriell. Tavlen er uoversiktlige og berøringsfarlige

2

Tavler skiftes ut i sin helhet, men 

plassering kan opprettholdes NEK

Utskifti

ng kr 750 000,00

9.2 

(434)

Elkraftfordeling 

driftstekniske 

installasjoner

Elkraftfordelinger oppfyller ikke forskriftskrav iht tavlenormen, og nødvendig typegod- kjenning. Fordelingene 

bærer preg av gammelt sikringsutstyr og betjenings-matriell. Tavlen er uoversiktlige og berøringsfarlige

2

Tavler skiftes ut i sin helhet, men 

plassering kan opprettholdes NEK

Utskifti

ng kr 200 000,00

9.3 

(435)

Elkraftfordeling til 

virksomhet

Elkraftfordelinger oppfyller ikke forskriftskrav iht tavlenormen, og nødvendig typegod- kjenning. Fordelingene 

bærer preg av gammelt sikringsutstyr og betjenings-matriell. Tavlen er uoversiktlige og berøringsfarlige

2 NEK

Utskifti

ng kr 50 000,00

9.4 (44) Lys Bygningen inneholder belysning av ulik alder. Belysning er i all hovedsak armaturer med lysstoffrør og enkelte 

dowlight med PL-rør. Det finnes ikke LED eller lav-energi belysning. Byggets nødlys er av eldre årgang, type 230V 

armatur. I plan 3 er det montert nye LED lys. 0 Deponering, se under miljø kr 0,00

9.5 

(442)

Belysningsutstyr Belysningen er lite energi-effektiv vil ikke tilfredstille dagens energikrav. Mange plasser vil heller ikke belysningen 

oppfylle krav iht retningslinjer hos arbeidstilsynet. 2

Ny belysning med LED teknologi 

monteres i hele bygget NEK

Utskifti

ng kr 6 200 000,00
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Bygningsdel/objekt

Punkt                         (BD iht NS 

3451)

9.6 

(443)

Nødlysutstyr Nødlysutstyret vil ikke tilfredstille kravene iht NEK, og er gamle armatur av typen 230V. Nødlys i plan 3, og deler 

av plan 2 er byttet til LED.
2

Etablere et nytt sentralisert 

adresserbart nødlysanlegg med LED 

armaturer NEK

Utskifti

ng kr 1 000 000,00

9.7 (45) Elvarme Bygningen blir primært oppvarmet via vannbåren varme (radiatorer). Enkelte områder som trapperom har 

elektriske panelovner som oppvarming, Byggets elektrokjele som er på 700kW  antas å være fra byggeåret, og er 

langt over halvveis i sin levealder. Elektrokjelen forsyner også to andre bygg i området, Bo- og Kultursenter og 

Omsorgssenter. 0

9.8 

(452)

Varmeovner Varmeovner er av eldre årgang.

2

Varmeovner ersattes av vannbåren 

varme ved en evt. renovering av 

varme-anlegget Anbefales

Utskifti

ng

9.9 

(453)

Varmeelementer for 

innbygging

Varmekabel i varemottak og i gulv under fryserom kjøkken er i drift. Usikker tilstand, men er av eldre årgang

2

Varmekabel fryserom byttes ved 

renovering av kjøkken. Anbefales

Utskifti

ng kr 10 000,00

10.0 

(454)

Vannvarmere og 

elektrokjeler

Byggets elektrokjele er som tidligere nevnt fra bygge-året., og vil være gjenstand for utskiftning.Tilstand på 

element er ikke målt. VV beredere på totalt 15kW er fra 2010, og er i god stand.

2

Elektrokjele foreslås å byttes og 

tilpasses nødvendig energibehov 

(spisslast) til bygget ved 

oppgradering av varmeanlegget. Anbefales

Utskifti

ng kr 250 000,00

10.1 

(461)

(46) Reservekraft      

Elkraftaggregater

Reservekraftaggregatet på 200 kVA er fra byggåret, og er godt vedlikeholdt. Aggregatet er allikevel av såpass høy 

alder at utskiftning vil anbefales.for å sikre byggets elforsyning ved behov.

2

Vurdere nødvendig kapasitet og 

bytte nødstrøm-aggregat tilpasset 

byggets virke, og samtidig vurdere 

avbruddsfri kraftforsyning. Anbefales

Utskifti

ng kr 350 000,00

10.2 

(462)

Avbruddsfri kraftforsyning. Bygget har ikke et avbruddsfritt kraft-forsyningsanlegg i dag.

2

Etablering av UPS-anlegg må 

vurderes ifb en total-vurdering av 

byggets behov for reservekraft. Anbefales Lav kr 500 000,00

10.3 

(50)

Tele og automatisering Det er benyttet kabelbruer (400mm) i korridorer og trapperom som et eget felt i himling for fremføring av kabler 

fra IKT-fordelinger til uttak i bygningen. Det er også benyttet kabler og ledninger forlagt åpen på vegg, og i 

el.kanaler inne på flere kontor for uttak til data.. 

10.6 

(51)

Basisinstallasjoner 

tele/automatisering

10.7 

(511)

Systemer for kabelføring Føringsveier/systemer for tele- og automatiserings- anleggene skal være

adskilt fra føringsveier for elkraft. Hvis det skal forlegges på felles

kabelstige, skal det opprettes mekanisk og elektrisk skille mellom kabler for ulike formål. 
2

Kabelbroer i hovedførings- veier 

(korridor og trapperom) byttes, evt 

at det suppleres med ekstra 

føringsvei. NEK

Utskifti

ng kr 650 000,00

10.8 

(512)

Jording Manglende sikkerhetsjord på anlegget

3

Etablere tilstrekkelig sikkerhetsjord 

iht krav. NEK

Utskifti

ng kr 20 000,00

10.9 

(514)

Inntakskabler  for 

teleanlegg

Inntak for Tele og fiber er i  datarom plan 1. Rommet er uoversiktlig, og inneholder mye utstyr og kabler av eldre 

årgang.  
2

Datanetteverket bør ryddes opp i og 

det må reetableres et nytt anlegg 

tilpasset bygget. Anbefales

Utskifti

ng

11.0 

(515)

Telefordelinger Teleanlegg er ikke lengre i drift. Anlegget kan demonteres ved en evt 

oppgradering. 

11.1 

(52)

Integrert kommunikasjon

11.2 

(521)

Kabling for IKT Kursopplegg/spredenett for IKT består av cat5 og cat6 kabler av ulik årgang.

2

Ved etablering av nye føringsveier 

vil det være nødvendig å montere et 

nytt spredenett for data. Anbefales

Utskifti

ng kr 1 050 000,00

11.3 

(522)

Nettutstyr Fordelinger IKT-anlegg er generelt plassert sammen med el.fordelinger i trapperom. Her er det mye utstyr og 

kabler av eldre årgang kombinert med kabling av nyere dato. IKT fordelinger bør skilles fra elkraft-fordelinger.

2

Etablere egne IKT rom i hver 

etasje/avdeling separet fra elkraft. 

Det bør også vurderes egne 

fordelinger som forsyner IKT-

anlegget, samt avbruddsfri 

strømforsyning, UPS-anlegg. Anbefales

Utskifti

ng

11.4 

(53)

Telefoni og personsøking

11.5 

(534) 

Systemer for 

porttelefoner

Det er i dag et porttelefon- anlegg på skademottak, fødselsavd. og ved hoveddør. Anlegget er av uviss kvalitet.

2

Ved en evt. Oppgradering av 

resternde tekniske anlegg anbefales 

dette anlegget å byttes. Anbefales

Utskifti

ng kr 50 000,00

11.6 

(54)

Alarm - og signal 

systemer
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11.7 

(542)

Brannalarm Brannalarmsentral og store deler av branndetektorer ble byttet i 2019. Det er ikke montert detektorer over 

himling som må vurderes ift byggets brannstrategi. 

1

Kompletere hele bygget med nye 

detektorer, etablere detektering 

over himling. Deler av kabling må 

trolig byttes ved endring av 

hovedføringsveier. NEK

Utskifti

ng kr 1 100 000,00

11.8 

(543)

Adgangskontroll, 

innbrudds-og 

overfallsalarm

Bygget har ikke ADK i dag, men har kamera ved skademottak, fødselsavd. og hovedinngang.

0

Det er behov/ønskelig med 

adgangskontrollerte dører ved 

hovedinngang og alle avdelinger. Anbefales Lav kr 750 000,00

11.9 

(544)

Pasientsignal Eksisterende anlegg er av eldre årgang, og skal byttes ut i nær fremtid.

2

Anlegget byttes til et nytt og 

morderne velferdsteknologisk 

anlegg NEK

Utskifti

ng kr 800 000,00

12.0 

(545)

Uranlegg og 

tidsregistrering

Bygget har i dag sykesignal og klokke i plan 2 og 3 ifm beboerrom. Anlegget ses i sammenheng med 

nytt pasientanlegg. kr 200 000,00

 12.1 

(55)

Lyd- og bildesystemer

12.2 

(552)

Fellesantenner TV signal til rom i plan 2 og 3 overføres via felles- antenne på tak med sentralutstyr montert i fordelinger 

trapperom plan 2 og 3. Utstyret er av ulik årgang og kvalitet. I plan 3 er kabling skiftet ut. 1

Anlegget oppgraderes ved 

utskiftning av el.tavler. Anbefales

Utskifti

ng kr 200 000,00

12.3 

(556)

Bilde- og AV-systemer Bygget har et møterom med AV-anlegg, og et konferanserom med prosjektor. Bilde- og AV-systemer tilpasses 

bygget etter behov. kr 500 000,00

12.4 

(56)

Automatisering

12.5 

(562)

Sentral driftskontroll og 

automatisering

Byggets anlegg er ikke tilknyttet noe SD-anlegg.

1

Det installeres et Sentral 

driftskontrollanlegg ved 

oppgradering av tekniske anlegg. Anbefales

Middel

s kr 3 800 000,00

12.6 

(563)

Lokal automatisering Varmeanlegget og et av de gamle ventilasjons-aggregatene er i dag kontrollert og styrt av et eldre Honeywell 

anlegg. Anlegget er lite bruker-vennlig og energi- økonomisk. 1

Anlegget erstattes av et nytt SD-

anlegg Anbefales

Middel

s

12.7 

(60)

Andre installasjoner Generelt

12.8 

(60)

Andre installasjoner Prosjektering

3

Hvis bygget skal renoveres  må det 

utarbeides et forprosjekt for elektro 

som ivaretar krav iht forskrifter og 

brannstrategi kr 3 200 000,00

12.9 

(60)

Andre installasjoner Riving av elektro

3 Riving av elektroinstallasjoner kr 500 000,00

13.0 

(60)

Andre installasjoner Kjøkkeninstallasjon
2

Installasjoner ifm renovering av 

kjøkkenet kr 400 000,00

13.1 

(74)

Utendørs kraft

13.2 

(743)

Utendørs lavspent 

forsyning

Ikke kontrollert. Ingen  kjente avvik.

13.3 

(744)

Utendørs lys Belysningen (lysmaster) er lite energi-effektiv vil ikke tilfredstille dagens energikrav.   Bygningen inneholder 

belysning av ulik alder. Belysning er i all hovedsak armaturer med lysstoffrør
2

Ny belysning med LED teknologi 

monteres i hele bygget har tatt 

høyde for 15 lysmaster kr 200 000,00

7. 0 0 0 kr 27 390 000,00

8.

13.5 

(31)

Sanitæranlegg Installasjoner er stort sett fra byggetid med oppgraderinger/tilpasninger som fungerer tilfredsstillende. Beredere 

ble byttet til flere mindre beredere med elkolber og forvarming med varmepumpe. Utstyr er byttet og 

vedlikeholdt løpende. Delvis skjulte rørføringer. Nye toalettrom og utstyr i plan 3 tilpasset ny rominndeling og 

tilkoblet eksisterende infrastruktur. Noen problemer med avløp på kjøkkenet, og dette må nødvendigvis byttes og 

oppgraderes i forbindelse med nytt kjøkken. Oppgradering av rør og utstyr i forbindelse med totalrenovering av 

kjøkken må gjøres. Etablering av fettutskiller for avløp fra kjøkken. 3

Sanitær til nytt kjøkken                                                                                                            

Oppgradering av utstyr i forbindelse 

med tilpasninger kr 1 000 000,00
13.6 

(32)

Varmeanlegg Varmeanlegg dimensjonert for 80/60 graders vann med varmeveksler for fjernvarme, elektrokjel for spisslast 

samt oljekjeler i reserve. Bygget sender varme videre til nabobyggene. Varmefordelingsrør er lagt skjult i 

yttervegg. Hele varmeanlegget må bygges om for å tilfredsstille forskrifter for lavtemperatur varmeløsning. 

Oljefyr for fossilt brennstoff er ikke tillatt.	 3

Varmeanlegg oppgradering              

Varmeanlegg demontering kr 6 300 000,00

Sum el
 Tekniske installasjoner VVS
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13.7 

(33)

Brannslukking 

(koordineres mot Brann)

Sprinkler i sykehjemsdel plan 3, resten av bygget er ikke sprinklet. Avhengig av brannstrategi, kan en forvente at 

det skal installeres sprinkler i hele bygget.

3

Brannslokking, komplettering av 

sprinkler (koordinert mot Brann)

13.8 

(34)

Gass og trykkluft Det er ikke installert gass og trykkluftsystem i bygget. Gass og trykkluft brukes, men distribueres i trykkflasker. 

Medtatt under brann.
2 Oppbevares i eget rom kr 0,00

13.9 

(35)

Prosesskjøling Kjøl og fryserom for kjøkken er plassbygget fra byggetid. Maskineri er ombygget flere ganger for bytte av 

kjølemedier, Benytter nå R404/R134A og mediet er i ferd med å fases ut. Fjernes og erstattes med nye 

kjøle/fryserom med nytt maskineri.

Høye temperaturer i spesialrom med høy varmelast, blant annet røntgenrom. Kjøling av røntgen og andre 

spesialrom sykestue må etableres for tilfredsstillende inneklimakrav, og beskytte selve utstyret. Sentralt 

isvannanlegg anbefales. 2

Isvannssystem til teknisk kjøling                                                   

Kjøl og frys til kjøkken kr 1 000 000,00

14.0 

(36)

Ventilasjon Ventilasjonsaggregater er for det meste byttet og tilfredsstiller dagens krav. Kanalnett og ventiler er i hovedsak 

fra byggetid og oppfyller ikke dagens krav til luftmengder og energibruk. Kanaler og ventiler fra byggetid 

demonteres og erstattes med nytt. Det vil også bli behov for flere aggregater for å betjene nye krav til 

luftmengder. Det er ikke definert hvilken brannstrategi som benyttes. Steng inne eller trekk ut, begge 

alternativene vil medføre tiltak på ventilasjon. 3

Ventilasjonskanaler demontering                            

Prosjektering kr 2 150 000,00
14.1 

(36)

Ventilasjon plan 4 Aggregat fra 2006, kanalnett og ventiler oppgradert plan 3. Plan 4 og 2 har ventiler og kanaler fra ‘77 og 

tilfredsstiller ikke dagens krav til luftmengder og energibruk. 3 Nytt Kanalnett plan 4 aggregat kr 250 000,00

14.2 

(36)

Ventilasjon plan 1 Aggregat fra ca. 2015 kanaler og ventiler fra ‘77 og tilfredsstiller ikke dagens krav til luftmengder og energibruk.

3 Nytt system plan 1 A fløy kr 1 397 000,00

14.3 

(36)

Ventilasjon plan 1 

kjøkken

Aggregat fra ca. 2015 kanaler og ventiler fra ‘77 og tilfredsstiller ikke dagens krav til luftmengder og energibruk.

3 Nytt kanalnett plan 1 kr 1 200 000,00
14.4 

(36)

Ventilasjon plan 2 Fløy A Oppgradert og tilpasset tannklinikk.

Nytt system plan 2 kr 2 160 000,00

8. 0 0 0 kr 15 457 000,00

9. 

9.1

(20)

Brannteknisk 

tilstandsanalyse- 

brannsikkerhet

Manglende dokumentasjon for brannteknisk prosjektering

3

Skaffe til veie dokumentasjon som 

ble utarbeidet da bygget ble 

oppført.

Deretter må tilstand på 

branncellebegrensende 

konstruksjoner som vegger, 

himlinger kontrolleres.

* 1 3 mnd. kr 300 000,00
9.2 Manglende 

seksjoneringsvegger – 2 

etg.

Manglende seksjoneringsvegger – 2 etg.

3

Skal deles med seksjoneringsvegg. 

Dekke mellom etasjene må sjekkes 

av kvalifisert firma om de 

tilfredsstiller kravene til branndekke. * 3 1 år kr 1 000 000,00
9.3 Dører i brannceller Mangelfull merking av branncellebegrensende dører, samt røykskilledører i korridorer.

2

Dersom dokumentasjon på at dører 

i branncellebegrensende vegger ikke 

forefinnes må disse skiftes ut med 

godkjente dører.

Røykskilledører i korridorer tetter 

ikke tilfredsstillende og må skiftes.

Krever branntekniske tegninger * 4 3 mnd. kr 500 000,00
9.4 Branncellebegrensende  

vegger

Tetting branncellebgrensende vegger

2

Kvalifisert firma må inspisere bygget 

for åpninger i branncellebgrensende 

tak og vegger og tette disse med 

godkjent tettemasse.

Krever branntekniske tegninger. * 6 3 mnd. kr 300 000,00

Sum  Tekniske installasjoner VVS
Branntekniske forhold. *Se fullstendig rapport vedlagt.
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9.5 Rømningsveger Feil/mangler med ledelyssystemet tiltak. Medttatt på EL

2

Mangelfull merking av 

branncellebegrensende dører samt 

røykskilledører i korridorer. * 5 1 mnd.

9.6 Gassanlegg/flasker Tomme og fulle gassflasker med oksygen oppbevares på «vaktmester rom» samt lab/skiftestue ved legekontor.

2

Må sikres bedre mot fysiske skader 

– fall etc.

Rom for oppbevaring skal være godt 

ventilert. (HMS) * 7 1 mnd. kr 50 000,00

9.7 Manglende manuelt 

slokkeutstyr

Håndslokkere mangler på rehab.stue 3.etg. - ved lagerrom hjemmetjenesten samt i Kulvert samt venterom 

legevakt. Det er mangelfullt med slokkeutstyr utenfor tekniske rom – tavlerom

2

Slokkeutstyr skal være plassert, slik 

at det er enkel tilkomst slik at en 

brann kan enkelt kontrolleres. Maks 

25 meter mellom hver slokkeenhet. 

Merkes forskriftsmessig * 8 1 mnd. kr 100 000,00
9.8 Automatisk slokkeanlegg Det er installert sprinkleranlegg i 3.etg. Byggverk i RKL 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Likeledes skal 

byggverk hvor det er krav om heis sprinkles. 3 Bygget må fullsprinkles. * 2 2 år kr 3 700 000,00

9.9 Dokumentasjon Manglende dokumentasjon for brannteknisk prosjektering

2

•	Fremskaffe dokumentasjon fra 

byggeår.

•	Fremskaffe dokumentasjon på 

branncellebegrensende vegger og 

dører.

•	Fremskaffe dokumentasjon på bruk 

av tettemasser. * 9 3 mnd. kr 30 000,00

10.0
Rømningsdør

Utgangsdør fra 3.etg til trapp er låst med vrider. Skal kunne åpnes med enkelt grep. 2 Lås i dør  3.etg. skiftes * 10 1 mnd. kr 30 000,00

9. 0 0 0 kr 6 010 000,0010.

0 0 0 kr 100 687 000,00

+ kr 15 000 000,00

+ kr 3 000 000,00

= 0 0 0 kr 118 687 000,00

+ kr 12 000 000,00

= 0 0 0 kr 130 687 000,00

+ kr 0,00

+ 0 0 0 kr 32 671 750,00

= 0 0 0 kr 163 358 750,00

+ kr 17 000 000,00

= 0 0 0 kr 180 358 750,00

+ kr 0,00

= 0 0 0 kr 180 358 750,00

+ kr 0,00

= 0 0 0 kr 180 358 750,00

Kostnadsramme inkl. mva.

Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen eks. mva. (Rigg og drift)

Ved oppgradering av bygning i avdelinger/områder, hvor av praktiske hensyn, noen tjenester flyttes ut midlertidig.

Entreprisekostnad eks. mva.

Generelle kostnader eks.mva. (dvs. bl.a. øvrig prosjektering, administrasjon, bikostander, forsikringer mm, medgåtte kostnader mm.)

Basiskostnad inkl. mva.

Byggekostnad eks. mva.

Merverdiavgift (25 % av alle poster ovenfor inkl. rigg og drift, uspesifisert, generelle og spesielle kostnader)

Prosjektkostnad inkl. mva.

Usikkerhetsavsetning inkl. mva. (dvs. avsetning utover prosjektkostand for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen)

Forventede tillegg inkl. mva. (dvs. avsetning og tillegg for å oppnå ønsket sikkerhet for prosjektkostnaden

Sum Alarm og sikring

Prisregulering inkl. mva.

Kostnadsramme inklusive prisregulering inkl. mva.

Sum 1 til 10 - Prosjektkostnad ekskl. etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen og ekskl. mva

Spesielle kostnader eks. mva. (dvs. bl.a. finansiering, midlertidige bygg mm)
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Referansenivå Forhåndsdefinert krav til tilstand som gjelder for bygg eller del av 
bygg 

Forventet gjenværende 
brukstid 

Anslått tid et bygg eller deler av et bygg vil være tjenlig for sitt 
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av tilstand samt beskrivelse av tiltak 

Tilstandsgrad Tilstanden et bygg eller en del/komponent har i forhold til 
referansenivået 
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Innledning 
HR Prosjekt AS (HRP) er engasjert for å utarbeide brannteknisk tilstandsanalyse for Sonjatun 
helsesenter, Nordreisakommune, for [Firma] 
 
Bakgrunnen for oppdraget er at kommunen ønsker en oversikt over den branntekniske 
tilstanden i bygget. 
 
Norsk Standard NS 3424:2012 «Tilstandsanalyse av byggverk Innhold og gjennomføring» angir 
en anbefalt prosedyre for gjennomføring av tilstandsanalyser. Standarden angir krav til hvordan 
en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og 
dokumenteres. Denne tilstandsanalysen følger standardens prosedyre. 
 
Byggforskserien sin anvisning 720.306 «Brannteknisk tilstandsanalyse» (2014) også er lagt til 
grunn for denne tilstandsanalysen. 
 
NS 3424 er et verktøy til å få oversikt over tilstand i forhold til et gitt referansenivå og eventuelle 
tiltak som kan redusere eller lukke avvik. Metodikken kan brukes for en rekke formål. I dette 
prosjektet er det fokusert kun brannsikkerhet. 
 
Tilstandsanalysen er bygd opp av disse hoveddelene: 

▪ Oppdragsbeskrivelse 

▪ Hovedrapport 

▪ Tiltaksplan 

 
Det gjøres oppmerksom på at hvis man ønsker å utføre bygningsmessige tiltak som er 
søknadspliktige, skal endringene tilfredsstille TEK17 med veiledning. 
 
HRP bekrefter at tilstandsanalysen er utført etter best faglige skjønn og uten påvirkning fra 
partsinteresser. Utførende av denne tilstandsanalysen har ingen relasjoner til parter med 
interesse av analysens resultater. 
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Oppdragsbeskrivelse 
TABELL 5 – OPPDRAGSBESKRIVELSE 

Sonjatun – Oppdragsbeskrivelse  
Formålet med 
tilstandsanalysen 

Nordreisa kommune ønsker en oversikt over de branntekniske forholdene ved bygget, 
ift. gjeldende branntekniske myndighetskrav. 

Prosjektnummer [Kategori] 

Type byggverk Sykehjem, tannlegekontor, legekontor etc. 

Eier av bygget Nordreisa kommune 

Kommune Nordreisa 

Adresse Sonjatunvegen 21, 9151 Storslett 

Gnr./Bnr 15/100 

Hovedkonstruksjon, byggeår 
og alder 
 

Byggeår 1977 
Renovert 
Bygget er på fire etasjer 
Oppført i pusset betong 

Analysetidspunkt Befaring onsdag 19.05.2020 
 

Oppdragsgiver 
 

Nordreisa kommune v/prosjektleder Olaf E. Nilsen 
Mobil:  40 02 77 66            
E-post: olaf.erling.nilsen@nordreisa.kommune.no      
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Sonjatun – Oppdragsbeskrivelse, forst. 
Omfang og ressursbruk Tilstandsanalyse har kun brannsikkerhet som fokusområdet.  

Alle andre forhold er utelatt fra analysen. 
 
Vurderingene er basert på visuelle observasjoner/ stikkprøvekontroll, målinger og 
opplysninger fra brukere.  
(Det er brukt faglig skjønn ved utvelgelse av stikkprøvekontrollene.  
Dvs. de mest sannsynlige eller mest kritiske stedene for avvik er kontrollert). 

 
Følgende bygg er inkludert i tilstandsanalysen: 

▪ Sonjatun helsesenter, Nordreisa 
 
Beskrivelse av bygg, tilpasset analysens omfang og nivå: 

▪ Byggemåte 
▪ Konstruktiv utforming 
▪ Materialbruk 
▪ Historikk 
▪ Fysiske avgrensninger 
▪ Funksjon 
▪ Beskrivelse av omgivelsene 

  
Omfanget av antall forhold som kontrolleres følger Byggforsk-seriens anvisning 
720.306 «Brannteknisk tilstandsanalyse». 
 
Kostnadsestimatene må forstås som grove overslag.  
 
For TGIU er det tatt med kostnader for nærmere undersøkelser.  
 

Analysenivå iht.  
NS 3424 
 
 
 

Formål 
 
 
 

Metode/arbeidsprosess  
 
 

 
Avgrensning  

 
 

Analyse 
 

Tiltak 

NS 3424 opererer med tre analysenivåer for gjennomføring av tilstandsanalysen, som 
er tilpasset formålet med analysen. 
Etter avtale med oppdragsgiver er Nivå 1 valgt for denne tilstandsanalysen, hvilket 
innebærer:  
 
- Rutineinspeksjoner og porteføljeoversikt.  
- Grovt kostnadsoverslag for vedlikehold, reparasjon, utbedring,     
   langtidsbudsjettering. 
 
- Tilstandsanalyse skal være av generell art  
- Basert på visuelle observasjoner  
- Innhenting av relevant dokumentasjon tilpasses oppgaven 
 
- Oppdragsgiver bestemmer hvilke bygg som skal analyseres 
- Og om hele eller deler av bygget skal undersøkes 
 
- Angi årsaker til avvik med tilstandsgrad TG 2 og TG 3. 
 
- For å redusere oppståtte konsekvenser   
- For å lukke avvik, når TG 2, TG 3 eller TGIU er registrert. 
- Angi avvik ift. dokumentasjonskrav. 
- Fastslå ev. behov for videre undersøkelser på nivå 2 eller 3. 
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Sonjatun – Oppdragsbeskrivelse forts. 
Vesentlig endringer  
siden byggeår 

Ingen kjente   

Avgrensninger av  
analysen 

Det er ikke utført fysiske inngrep for å avdekke innbygde branntekniske avvik. 
Det er avtalt at følgende skal utelates fra registreringen: 

▪ Ingen 
 

Innhenting og  
vurdering av 
grunnlagsinformasjon 
 
 

Følgende dokumenter er grunnlag for den branntekniske tilstandsanalysen: 
▪  Tegninger 

 
Følgende dokumentasjon mangler: 

▪ Dokumentasjon for byggeår 
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Hovedrapport 

Referansenivå 
Tilstanden vurderes opp mot gjeldende branntekniske myndighetskrav 

Hvilket inkluderer universell utforming ift. til brannsikkerhet. 

Bygget er oppført i 4 etasjer, samt kjeller/kulvert. Bygget er oppført i pusset murte konstruksjoner  

Bygget har blandet bruk innen sykehjem og kontorer. Hhv. Oppdelt i følgende etasjer: 

▪ Kjeller/kulvert – tekn.rom 

▪ 1.etasje: - kontorer, møterom, kjøkken, ekspedisjon etc. 

▪ 2. etasje: - kontor, fødeavd. beh.rom 

▪ 3. etasje - sykehjem 

▪ 4.etg.:  - tekn.rom, legekontor, beh.rom etc. 

 

Gjeldende branntekniske myndighetskrav for denne bygningsmassen er: Byggeteknisk forskrift 2017 (TEK17) 

Bygget er fra 1977 og ville normalt blitt oppgradert til 1985 forskriften, men eier ønsker at de sist gjeldende 

forskriftene skal benyttes – TEK17. 

Dersom det blir en hovedombygging vil TEK17 uansett «slå» inn. 

Branntekniske forhold knyttet til driften av bygget: 

Brann- og eksplosjonsvernloven med Forskrift om brannforebygging og tilhørende veiledning. 
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Tilstandsgrad og kriterier 
Avvik i forhold til valgt referansenivået angis på følgende måte: 

 

TABELL 6 – TILSTANDSGRAD OG KRITERIER 

Tilstandsgrad 
TG TG ift 

referansenivå 
Kriterier for tilstandsgrad  Teknisk tilstand  

 
Branntekniske 
spesifiseringer 
 

TG 0 Ingen avvik Tilstand som referansenivået 
eller bedre.  
Ingen symptomer på avvik  

Ingen tiltak er nødvendig 
 

Samsvar med 
referansenivå. Ingen 
tiltak nødvendig 
 
 

Løsning i henhold til 
referansesikkerhetsnivå 
eller brannkonsept i henhold til 
aktuell forskrift 
 

TG 1 Mindre eller  
moderate avvik 

Tilstanden bryter med 
myndighetskrav,  
og bør utbedres innen 1år. 

Utbedres innen 5 år  
 

Tilstrekkelig med 
fortsatt normalt 
vedlikehold 
 
 

Mindre avvik som 
ikke har stor betydning 
for person- og 
verdisikkerheten 
 
 

TG 2 Vesentlig avvik Tilstanden bryter med 
myndighetskrav,  
og må utbedres innen 6mnd. 

Utbedres innen 2 år  
 

Behov for omfattende 
vedlikehold 
i form av reparasjon/utbedring 
 
 

Mangler i tekniske eller 
organisatoriske 
forhold, som gir vesentlig 
dårligere sikkerhet enn forutsatt i 
referansenivået. Manglene kan 
skyldes slitasje, byggefeil, 
ukyndig 
vedlikehold og dårlige 
organisatoriske 
rutiner. 
 

TG 3 Store eller  
alvorlige avvik 

Tilstanden bryter med 
myndighetskrav,  
og må utbedres omgående.  
Behov for strakstiltak. Fare for 
liv og helse. 

Må utbedres straks  
 

Bygning, bygningsdel eller 
tiltak har funksjonssvikt eller 
kan umiddelbart svikte. 
Behov for omfattende 
reparasjon 
eller utskifting 
 

Vesentlige mangler i den 
tekniske eller organisatoriske 
sikkerheten i forhold til det 
forutsatte referansenivået. 
Har uakseptabel risiko for 
mennesker, materiell eller 
miljø 
 

TGIU
  

Ikke undersøkt Bygningsdelen er ikke 
tilgjengelig for inspeksjon.  
Det mangler dokumentasjon 
for riktig utførelse.  
Avvik kan innebære 
vesentlige konsekvenser og 
risiko. Behov for mer 
omfattende undersøkelser for 
å avdekke eventuelle avvik. 

Vesentlige forhold som 
ikke er dokumentert eller 
som ikke kan avklares 
uten omfattende 
undersøkelser 
 

Skjult bærekonstruksjon. 
Manglende beregninger. 
Udokumentert utførelse 
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Konsekvensgrad, KG 
Konsekvenser av registrert tilstand skal vurderes på bygningsdelsnivå og på overordnet nivå. 

Det er mulig med flere konsekvenser enn en per observerte tilstand. 

 

HRP plikter å varsle byggeier/oppdragsgiver umiddelbart om forhold som har store og alvorlige konsekvenser 

 

TABELL 7 – KONSEKVENSGRAD 

Konsekvensgrad 

KG Beskrivelse Personsikkerhet Verdisikkerhet Ytre miljø 
KG 0 Ingen konsekvenser Ingen personskader Ubetydelige skader 

på materiell for 
virksomheten 

Ingen miljøskader. 
Ingen spredning til 
resipient 

KG 1 Små og middels konsekvenser Små personskader Mindre skader på 
materiell for 
virksomheten 

Små, lokale 
miljøskader. Ikke 
registrerbart i 
resipient 

KG 2 Vesentlige konsekvenser Alvorlige og reversible 
personskader 

Betydelig skade på 
materiell for 
virksomheten 

Betydelige 
miljøskader. 
Restaureringstid inntil 
3 år, forurenset grunn 
som krever 
oppgraving. 

KG 3 Store og alvorlige konsekvenser Alvorlige personskader 
eller alvorlig sykdom. 
Kan resultere i dødsfall 
og mange alvorlige 
personskader. 
Forskriftskrav eller 
preaksepterte ytelser 
ikke oppfylt  

Store materielle 
ødeleggelser for 
virksomheten 

Alvorlige og 
langvarige 
miljøskader. Lokale 
konsekvenser med 
restaureringstid 3 til 
10 år 

 

 

Basert på krav i TEK17 og eksempler i NS 3424:2012 er det valgt å vurdere konsekvenser ift.: 

a. Personsikkerhet 

b. Verdisikkerhet 

c. Miljø 
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Registrering av tilstand og analyse 
På nivå 1 skal mulige årsaker til avvik angis, når det er grunnlag for det. Dette gjelder for TG 2 og TG 3. 

Det skal foreslås tiltak for å redusere oppståtte konsekvenser og for å lukke avvik, når TG 2, TG 3 eller TGIU er 

registrert. Det skal også angis avvik ift. dokumentasjonskrav. Samt fastslås ev. behov for videre undersøkelser 

på nivå 2 eller 3. 

Den strengest KG er angitt i tabellene under og bokstavkode i forhold til hva KGen knytter seg til er også angitt. 

Risiko skal angis også for byggverksdeler TGIU. For alle TGIU skal det skal gjennomføres ytterligere 

undersøkelser. 

For alle deler av bygget med tilstandsgrad TGIU skal forventet gjenværende brukstid vurderes og angis. 

 

TABELL 8 – BYGNING GENERELT (BRANNSIKKERHET) 

20 Bygning generelt (Brannsikkerhet)                                        TG 3 KG 2b    
Tilstand: 
Passiv brannsikring i bygget kan ha mangler vedrørende branncellebegrensende konstruksjoner.  
 
Det foreligger ingen dokumentasjon for brannteknisk prosjektering fra byggeåret. 
Det var ikke tilkomst for å kontrollere at tegninger, detaljer eller kontroll av konstruksjonene opp imot gjeldende brannkrav 
er gjort.  
  
Det må kontrolleres om det finnes branntekniske tegninger og orienteringsplan.  
Det var ikke oppslått i bygget slik det skal. 
 
 
Tiltak: 
Skaffe til veie dokumentasjon som ble utarbeidet da bygget ble oppført.  
Deretter må tilstand på branncellebegrensende konstruksjoner som vegger, himlinger kontrolleres. 
 
Brukere av bygget må få nødvendig informasjon om hvordan bygget skal brukes i forhold til den passive brannsikringen 
som skal være bygget.  
 
Gjenstander lagret i rømningsveger må ikke forekomme. 
 
Kostnad: 
Se kostnader i tiltaksplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257



SONJATUN HELSESENTER 

13 
 

TABELL 9 – TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSTEKNISKE FORHOLD 

20 Brannceller TG 2 KG 2ab 
Tilstand: 
Bygget er oppført med 4 etasjer samt «kulvert» 
Byggets risikoklasse er 6 Sykehjem  
Byggets brannklasse er 2. 
 
TEK17 stiller krav til branncellebegrensende bygningsdeler EI 60 (B 60)  
 
Brannmotstanden på branncellene vegger, dører og vinduer ble kontrollert. Da tilfredsstillende branntekniske tegninger 
ikke foreligger ble dette gjort ut fra en vurdering på plassen/visuelt 
(§ 11-8 tabell 2 – TEK17) 
 
Dørlukkere må tilfredsstille NS-EN 1154 med tillegg for brann- og røykdører. Se Byggdetaljer 534.151. Monteres av 
kvalifisert person/firma   
 
Noe mangelfull merking av branncellebegrensende dører samt røykskilledører i korridorer. 
Dersom nåværende dører ikke kan verifiseres med merke i dør eller tilsvarende dokumentasjon må disse byttes/utbedres. 
 
Det ble registrert følgende avvik: 
 
Det er registeret brudd/utettheter i branncellebegrensende konstruksjoner samt noen uklassifiserte dører i 
branncellebegrensende konstruksjon.  . 
Røykskilledører i korridor (F 30) tetter ikke tilfredsstillende. 
  

  
FIGUR 1: BRUDD I BRANNCELLEBEGRENSENDE VEGG  
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FIGUR 2: MANGLENDE DOKUMENTASJON PÅ TETTEMASSE 
 
Årsak: 
Byggefeil, manglende oppfølging av bygg. 
Beskrivelse av risiko: 
Middels risiko 
 
Tiltak og tilhørende kostnad:  
Uklassifiserte dører må byttes med klassifiserte dører som tilfredsstiller brannmotstand som for konstruksjonene den er 
plassert i. 
Dør som ikke er montert iht. monteringsanvisning må skiftes ut og monteres på nytt. 
 
Godkjent person/firma må inspisere objektet generelt for åpninger i tak/vegger, rørgjennomføringer i trapperom, tekniske 
rom samt rundt branncellebegrensende dører og tette disse.  
Arbeidet skal dokumenteres. 
Før dette arbeidet kan utføres må det foreligge branntekniske tegninger som viser branncellebegrensende bygningsdeler. 
 

 

 

20 Seksjoneringsvegger og brannvegger TG 3 KG 3a 
Tilstand: 
§11-7. Byggverk i risikoklasse 6 – sykehjem og andre pleieinstitusjoner må deles vertikalt i minst 2 seksjoner. 
 
2. og 3.etg.brukes til sykehjem og fødestue. I 3. etg. er det iflg. repr. for eier oppført en seksjoneringsvegg. 
Imidlertid kunne dette ikke dokumenteres.  
For 2 etg. er det ingen seksjonering. Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at etasjeskillere tilfredsstiller kravene til 
seksjoneringsdekke. 
  
Det er ikke tillatt med sprinklet og usprinklet område innenfor samme seksjon I tillegg til seksjoneringsdekke (må 
dokumenteres) må også trapperommene tilfredsstille de samme krav.. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 

I BKL 2 og med spesifikk brannenergi under 400 MJ/m² med skal seksjoneringsveggens motstand være REI 120-M A2-

s1,d0 (A120). 
Forutsatt at etasjeskillere tilfredsstiller kravene til branndekke må også 2. etg. deles inn i 2 seksjoner. 
Da det ikke foreligger dokumentasjon eller branntekniske tegninger må et kvalifisert firma vurdere om seksjoneringsvegg 
samt etasjeskillere tilfredsstiller gjeldende krav. 
  
Automatisk slokkeanlegg kan ikke kompensere ved mangelfull seksjonering da det er krav til at byggverk i RKL 6 skal ha 
dette. (Fullsprinklet)  jfr. tabell 12 
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20 Materialer, overflater og kledninger TG 0 KG 2b 
Tilstand: 
TEK 10  §11-9 stiller følgende krav til overflater og kledning i BKL 2: 
 
Overflater i rømningsvei :                               
 

• Vegger og himling/tak og i sjakter og hulrom                  B-s1,d0 (In1)  

• Overflater på gulv                                                            D fl -s1    (G)     
 

Samme krav for overflater i brannceller som ikke er rømningsvei som for de som er det, med unntak av kledninger : 
               

• Kledning i brannceller                                                     K210 B-s1,0 (K1) 
• Kledning i brannceller som er rømningsvei                    K210 A2-s1,0 (K1-A)                  

• Kledning i sjakter og hulrom                                            K210 A2-s1,0 (K1-A) 
 

 
Vegger er gips og betong med malt overflate. Det ser ut til å tilfredsstille gjeldende krav 
  

20 Rømningsveier TG 2 KG 2a 
Tilstand: 
Fra branncelle skal det være uhindret adgang til to rømningsveier utført etter forskriften. 
 
Ledesystem i bygget: 
Det er installert ledelyssystem i bygget.   
 
I arb. Plass forskriften § 2-13 1. og 2. ledd heter det:  
Arbeidsplasser hvor arbeidstakere kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med 
nødbelysning av tilstrekkelig styrke. 
 
Det ble registrert følgende avvik: 

• Det ble registrert noen eldre markeringslys – det anbefales at disse skiftes ut da de har for dårlig 
lysgivning  

               jfr. NS EN 1838:2013  

• Det er noen fluorisende skilt -jfr. over utgangsdør i 2.etg. Det skal være enten belyst eller 
gjennomlyst. 

Jfr. Byggforsk 321.038 

• Mangelfullt ledelys (nødlys) i bygningen 
Jfr. NS-EN 1838 samt Byggforsk 321.038 

• Fra 4.etg. går en rømningsvei over tak til stige ned til 3.etg. Fra utgangsdør og frem til stige er det 
ikke etablert ledesystem. 

• Utgangsdør fra 3.etg til trapp er låst med vrider 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære 
belysningen – gjelder også rømning over tak 4.etg. 
 
Lås i dør fra 3.etg. til trapp må skiftes slik at den lett lar seg åpne med et grep.  
 
Ledesystemet må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning og i minst 60 minutter etter utløst 
brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). Jfr. TEK 17 § 11-12 tredje ledd. 
Service avtale må tegnes med kompetent firma på nødlys. 

 

 

20 Bærekonstruksjoner TG 1 KG 1abc 
Tilstand: 
Byggets hovedbærende system er oppført i murte konstruksjoner.   
Trappeløpene er i murte konstruksjoner   
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Det er ikke gjennomført stikkprøver av konstruksjonen, kun visuelt. 
 
Det ble registrert følgende avvik: 
Manglende dokumentasjon 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Fremskaffe dok. fra byggeåret   

 

 

Tabell 10 – Tilstandsvurdering av installasjoner 

20 Kanaler, rør og kabler TG 2 KG 2ab 
Tilstand: 
Det ble observert utette gjennomføringer i bygget.  
 
Det er eiers ansvar å påse at alle rørgjennomføringer gjennom branncellebegrensende konstruksjon branntettes av 
fagkyndig personell, med riktig branntettemasse. Til orientering er rørgjennomføringer i branncellebegrensende 
konstruksjon er et søknadspliktig tiltak. 
 

   
FIGUR 2: BILDE AV GJENNOMFØRING SOM BRYTER BRANNCELLE (GODKJENT TETTEMASSE ?) 
 
Årsak: 
Byggefeil 
 
Konsekvens, og tilhørende sannsynlighet:  
Vesentlige konsekvenser 
 
Beskrivelse av risiko: 
Middels 
 
Tiltak: 
Utette rørgjennomføringer skal tettes med riktig tettemasse av fagkyndig personell. Kvalifisert fagpersonell må ta en 
gjennomgang av bygget for å avdekke alle utette gjennomføringer. Det må følge branntekniske tegninger. 
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20 Elektriske anlegg TG IU KG 0abc 
Tilstand: 
Egen rapport. 
  
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Elektriker må utføre en gjennomgang av bygget og event. utbedre det elektriske anlegget 
  
Det skal foretas jevnlig el kontroll. 
I henhold til internkontrollforskriften skal det etableres serviceavtale for elanlegg.  

20 Ventilasjonsanlegg TG IU KG 0abc 
Tilstand: 
Ikke kontrollert. Det er ikke observert og undersøkt nærmere om det er brannspjeld i ventilasjonskanaler som bryter 
brannceller. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen tiltak.  

 

20 Skorsteiner, ildsteder og fyringsanlegg TG IU KG 0abc 
Tilstand: 
Ikke kontrollert. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen tiltak. 

 

20 Gassanlegg/oksygen TG 2 KG 2abc 
Tilstand: 
Tomme og fulle gassflasker med oksygen oppbevares på «vaktmester rom» samt lab/skiftestue ved legekontor. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 

 
 
 
 
 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Skal oppbevares i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50°C. Oppbevares adskilt fra brennbare gasser 
og andre brennbare stoffer. Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må 
unngås. Oppbevares unna brennbart material. 
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Flaskene må sikres bedre mot fysiske skader – fall etc. 
 
Rutiner for bruk av oksygen skal forefinnes 
Se datablad NOAL_0097A for sikker bruk (HMS/Internkontroll) 
 
 
 
 

 

Tabell 12 Tilstandsvurdering av brannverntiltak 

20 Røykvarslere TG - KG - 
Tilstand: 
Se Automatisk brannalarmanlegg.  

 

20 Automatisk brannalarmanlegg TG 3 KG 3ab 
Tilstand: 
Det er installert automatisk brannvarsling kategori 2 med direktevarsling til 110 sentral. 
 
Det ble registrert følgende avvik: 
Serviceavtale for brannalarmsystemet ble ikke fremlagt 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Dersom det ikke forefinnes en serviceavtale for brannalarmanlegget må dette etableres. Det skal være årlig service av 
anlegget. . 

20 Manuelt slokkeutstyr TG 1 KG 1abc 
Tilstand: 
Håndslokkere mangler på rehab.stue 3.etg. - ved lagerrom hjemmetjenesten samt i Kulvert samt venterom legevakt. 
Det er mangelfullt med slokkeutstyr utenfor tekniske rom – tavlerom  
 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Håndslokkere skal monteres på vegg etter behov ut i fra eiers risikovurdering, samt merking av disse etter NS 4210. 
Disse skal være godt synlige. Maks 25 m til hvert slokkeapparat.   
 
I alle bygninger der brann kan oppstå, skal det være brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. 
Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås (Byggforskserien 720.306).  
 
Bygg i RKL 6 hvor det er trykkvann skal ha brannslange. Kan suppleres med håndslokkere. Brannslanger er plassert 
trapperom – noe som er svært uheldig da dører kan bli stående i åpen stilling på grunn av slanger trekkes gjennom, noe 
som kan føre til at røyk og branngasser sprer seg til bygningen for øvrig.  
 
Dersom det ikke forefinnes en serviceavtale for slokkeutstyret må dette etableres. Det skal være årlig service av anlegget.  

 

 

20 Automatisk slokkeanlegg TG 3 KG 3abc 
Tilstand: 
Det er installert sprinkleranlegg i 3.etg. . 
 
Det ble registrert følgende avvik: 
Byggverk i RKL 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. 
Likeledes skal byggverk hvor det er krav om heis sprinkles. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Bygget må fullsprinkles 
  
Dersom det ikke forefinnes en service og eller kontrollavtale for slokkeuanlegget må dette etableres med sertifisert firma.  
Det skal være årlig service av anlegget 
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20 Røykventilasjon TG 0 KG 0abc 
Tilstand: 
Det er etablert røykventilasjon i trapperommene. 
 
Det ble registrert følgende avvik: 
Ingen 
 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen  

 

TABELL 13 – TILSTANDSVURDERING AV TILRETTELEGGING FOR BRANNVESEN 

20 Adkomst TG 0 KG 0abc 
Tilstand: 
Brannvesenet har tilgang til byggets fasader. Tilstandsvurderingen gjør ikke ytterligere undersøkelser. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen tiltak. 

 

20 Oppstillingsplass TG 0 KG 0abc 
Tilstand: 
Tilfredsstillende  
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen tiltak. 

20 Slokkevann TG IU KG  
Tilstand: 
Ikke undersøkt.  
 

 

20 Innsatsmuligheter TG 0 KG 0abc 
Tilstand: 
Brannvesenet har tilgang til flere innsatsveier/trapperom – hovedangrepsvei bør merkes på tegning ved branntavle. 
Brannvesenet skal ha utarbeidet egne innsatsplaner. Tilstandsvurderingen gjør ikke ytterligere undersøkelser. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen tiltak. 

 

 

20 Redningsmuligheter TG 0 KG 0abc 
Tilstand: 
Brannvesenet har tilgang til byggets fasader/ vinduer via høyredskap.  Tilstandsvurderingen gjør ikke ytterligere 
undersøkelser. 
 
Tiltak og tilhørende kostnad: 
Ingen tiltak. 
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Tabell 14 

20 Tilstandsvurdering av brannverndokumentasjonen TG IU KG 0abc 
Tilstand : 
Ikke vurdert – ikke en del av oppdraget 
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3.5 Prioritert tiltaksliste 
Tiltak kan være av organisatorisk eller teknisk karakter, og tiltak for å sikre liv og helse skal alltid prioriteres. Under følger beskrivelse av tiltakene i 
prioritert rekkefølge.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
I tilstandsanalyse på nivå 1 skal TG 2 og TG 3 ha tiltak. For alle TGIU skal det det vurderes om det skal gjennomføres ytterligere undersøkelser.  
Inkludert destruktive undersøkelser som er nødvendig for å avklare om det er reelt avvik 
Priori-
tering 

TG Avvik Tiltak Anbefalt                        Antatt 
Gjennomføringstid      kostnad eks.mva 

1 3  Manglende dokumentasjon for brannteknisk   
 prosjektering   

 

Skaffe til veie dokumentasjon som ble utarbeidet da 
bygget ble oppført.  
Deretter må tilstand på branncellebegrensende 
konstruksjoner som vegger, himlinger kontrolleres. 

 
             3.mnd 

2  3 Bygget er delvis sprinklet (3.etg.) Må fullsprinkles               2.år                         Kr. 575 pr.m2 

3  3  Manglende seksjoneringsvegger – 2 etg. Skal deles med seksjoneringsvegg. Dekke mellom etasjene 
må sjekkes av kvalifisert firma om de tilfredsstiller kravene    
til branndekke. 

 
 

1.år 

4  2  Mangelfull merking av branncellebegrensende 
dører samt røykskilledører i korridorer 

Dersom dokumentasjon på at dører i 
branncellebegrensende vegger ikke forefinnes må disse 
skiftes ut med godkjente dører.  
Røykskilledører i korridorer tetter ikke tilfredsstillende og 
må skiftes.  
Krever branntekniske tegninger 

 
 

 3.mnd                        Kr. 9000 pr.dør 
                        Kr. 16000 pr. dør 
                       tofløyet 

5  2  Feil/mangler med ledelyssystemet  Kvalifisert firma må skifte ut fluoriserende skilt med 
makeringsskilt samt utskifting av eldre markeringslys 
Ledelys må monteres i rømningsveier der disse mangler. 
Det må etableres ledelyssystem for rømning over tak. 

 
     1.mnd                         Kr. 2400 pr.enhet 

6  2  Tetting branncellebgrensende vegger Kvalifisert firma må inspisere bygget for åpninger i 
branncellebgrensende tak og vegger og tette disse med 
godkjent tettemasse.                                                                                                 
Krever branntekniske tegninger 

             3.mnd                      
                                                 kr. 80-120,- pr m2 

7  2   Gassanlegg/flasker  Må sikres bedre mot fysiske skader – fall etc. 
 Rom for oppbevaring skal være godt ventilert. (HMS) 

               1.mnd 

8  2  Manglende slokkeutstyr Slokkeutstyr skal være plassert, slik at det er enkel tilkomst 
slik at en brann kan enkelt kontrolleres. Maks 25 meter 
mellom hver slokkeenhet. Merkes forskriftsmessig 

               1.mnd                       kr.400 pr.enhet 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  2  Manglende dokumentasjon • Fremskaffe dokumentasjon fra byggeår.  

• Fremskaffe dokumentasjon på 
branncellebegrensende vegger og dører. 

• Fremskaffe dokumentasjon på bruk av 
tettemasser. 

 
 
                 3.mnd 

10  2  Utgangsdør fra 3.etg til trapp er låst med vrider 
 

 Lås i dør fra 3.etg. til trapp må skiftes slik at den lett                                  
lar seg åpne med et grep (skal enkelt kunne brukes av 
Alle personer)   

 
                  1.mnd 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
104/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Endring av fergetilbudet i Troms 

 
Vedlegg 
1 Endring i fergetilbudet i Troms 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommunestyre protesterer kraftig mot de planlagte kuttene i fergetilbudet. Dette vil 

slå svært negativt ut for Nord-Troms, og må derfor unngås. 
2. Kommunestyret påpeker viktigheten av å opprettholde eksisterende fergetilbud til Uløya, både 

for de fastboende, næringslivet og hytteeierne.  Reiselivsnæringen i området er allerede hardt 
rammet av koronapandemien, og en reduksjon av fergetilbudet vil skape store problemer for 
denne næringen. 

3. Kommunestyret synes det er urimelig at man planlegger å svekke fergetilbudet over Lyngen og 
Ullsfjord, som er av vital betydning for innbyggerne, næringslivet og besøkende.  Disse 
fergesambandene er av stor betydning for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark.  
Kommunestyret synes det er merkelig at man planlegger oppstart av helårs fergesamband 
til/fra Senja som tydeligvis skal finansieres med reduksjoner i andre viktige samband. 

 
 

Saksopplysninger 
Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) varsler i brev datert 10.09.2020 at det planlegges å fjerne en 
rundtur på hverdager med virkning fra januar på alle fergesamband i Troms, bortsett fra på Lyngen og 
Ullsfjord, der B-avgangene i sommersesongen planlegges fjernet. 

Vurdering 
For Nordreisa kommunes del vil en slik reduksjonen i fergetilbudet få effekt for Havnnes-samfunnet på 
Uløya, som vil få fjernet en rundtur fra sitt rutetilbud, både for fastboende, folk med fritidsbolig her og 
et stort antall andre besøkende. Det vil ikke minst gjøre det enda vanskeligere i dag å bo og arbeide på 
et av Nord-Norges eldste handelssteder i full drift med fiskemottak, tørrfiskproduksjon dagligvarebutikk 
og stor reiselivsaktivitet sommer som vinter. Med det foreslåtte kuttet i rutetilbudet blir Havnnes enda 
mindre tilgjengelig for turister som ønsker å besøke stedet. Det er en ikke ønsket utvikling! 
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Det er imidlertid ikke bare næringslivet og øy-beboerne på Uløya som vil rammes av det varslede 
rutekuttet. Mange innbyggere i Nordreisa er hver dag avhengig av å kjøre til Tromsø for å rekke lege- 
eller sykehusbesøk, og gjennomføre andre nødvendige ærender i Tromsø. Ikke minst gjelder det 
næringsdrivende og mange yrkesutøvere i regionen. Et kutt i fergetilbudet gjennom fjerning av B-
avgangene vil gjøre det enda vanskeligere å gjennomføre slike ærender i Tromsø. Dette vil særlig gå ut 
over mange eldre innbyggere i kommunen og Nord-Troms-regionen.  

B-avgangene på fergene over Lyngen og Ullsfjord er dessuten en svært viktig ferdselsvei for tilreisende 
til Nord-Troms, og en fjerning av dette rutetilbudet vil skape enda større vanskeligheter for en allerede 
sterkt rammet reiselivsbransje, som i Nord-Troms utelukkende består av mindre og svært sårbare 
bedrifter. Mange av de har gjennom de senere årene investert betydelige midler i økt kapasitet og nye 
opplevelsestilbud. De jobber nå hardt for å omstille sine tilbud til å treffe de kundegruppene som nå har 
anledning til å besøke Nord-Troms. Disse bedriftene har allerede nok utfordringer, om ikke de skal 
måtte oppleve at et helt vesentlig samferdselstilbud blir svekket i tillegg.  

Nord-Troms er en region preget av store avstander, og lang vei til nødvendige tilbud i Tromsø for de 
fleste av regionens innbyggere. Derfor må slike kutt i fergetilbudet som nå planlegges unngås.  

Avslutningsvis bemerkes at det kan synes som om etablering av nye helårs fergesamband til/fra Senja 
vil bli finansiert med reduksjoner i andre fergesamband i Troms, herunder Nord-Troms. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

NORDREISA KOMMUNE 
   
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/16896-2 Kurt Arild Bones 

   
11.09.2020 

 
 

Endring i fergetilbudet i Troms 

Troms og Finnmark fylkeskommune må gjennomføre tiltak for å oppnå balanse i budsjettet for 2021. 
Dette medfører også tiltak for kollektivtrafikken i Troms. Det skal gjennomføres tiltak for til sammen 49 
mill. kr i kollektivtrafikken i Troms. 
 
Det planlegges med å fjerne en rundtur på hverdager med virkning fra januar på alle fergesamband i 
Troms bortsett fra på Lyngen og Ullsfjord. På Lyngen og Ullsfjord planlegges det med å fjerne b-
avgangene i sommersesongen.  
 
Berørte kommuner gis med dette anledning til å komme med innspill på hvilken rundtur som skal 
fjernes. Innspill sendes undertegnede på e-post kurt.bones@tffk.no innen 30.9. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kurt Arild Bones 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
SENJA KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
Harstad kommune v/ Ordfører 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
105/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Dårlig mobildekning i enkelte områder av Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret mener at ansvaret for utbygging av mobilnettet ligger hos teleoperatørene og 
ønsker derfor ikke å gå inn i samarbeidsprosjekter for utbygging dette nettet. 
 
Kommunestyret henstiller operatørene om å bygge ut de siste områdene av Nordreisa kommune 
slik at alle husstander i kommunen får tilfredsstillende mobilnett.  
 
  
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har gjennom de siste 15 åra deltatt i utbygginga av bredbånd/fiber. Område for 
område er bygd ut og det er nå tre mindre områder som er omsøkt i 2020, der vi venter på svar.  
 
Mobilnettet har de to store aktørene Telenor og Telia (tidligere Netcom) bygd ut i hele 
kommunen. Det startet med 2G, 3G og det siste som nå er bygd ut over hele kommunen er 4G 
og 4G+. De siste mastene ble oppgradert i 2017-2019. Det jobbes med 5G, men det er helt i 
startfasen. I løpet av 2020 fases 3G ut. 
 
Parallelt med denne utbygginga har Telenor jobbet med utfasing av tele/datalinjer via 
kobberkabler. Pr nå så er de fleste områdene i kommunen frakoblet kobbernettet. Etter Telenor 
sine planer skal kobberlinjer fases helt ut i 2022. 
 
De siste 2-3 åra har kommunen mottatt henvendelser om at områder har dårlig mobildekning. 
(Dårlige forhold for å ringe) Dette gjelder mindre områder flere steder i kommunen. Disse har 
tidligere hatt mobildekning.  
 
Etter å ha undersøkt dette noe så synes det ut som om dette har sammenheng med utbyggingen 
av 4G/4G+. Ved å se på Telenor sitt dekningskart blir dette bekreftet.  
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Under viser to eksempelområder der kommunen har mottatt henvendelse om dårlig 
teleforndekning: 

   
Kartet viser 4G+ med Meget god dekning  Kartet viser 4G+ med God dekning 
 

          
Kartet viser 4G+ med Meget god dekning Kartet viser 4G+ med God dekning 
 
 
Dekningskartet som viser dekningen for 2G dekker stort sett hele kommunen, men setter en på 
4G/4G+ dekning er det flere hull i dekningsgraden.  
 
Nyere mobiltelefoner er tilrettelagt for 4G/4G+. Dette for at kundene skal kunne surfe på nettet 
med mobilen, men det betyr at hvis kunden skal ringe og er i et område med dårlig 4G/4G+ 
dekning, får en heller ikke ringt. Dette skjer selv om det er 2G dekning fordi telefonen er stilt 
inn på 4G/4G+ eller at den ikke støtter 2G. 
 
Kommunen har jevnlig dialog med teleoperatørene, spesielt Telenor. De jobber hele tiden for å 
gi best mulig dekning i hele landet.   Utfordringen nå er at etter hvert som de har bygd ut 
4G/4G+ sendere for å gi kundene gode tilbud om mobilt bredbånd, så er det noen som har fått 
dårligere telefondekning. Mastene er satt opp i forhold til hvor langt 2G signalene rekker og for 
noen områder i kommunen er det blitt hull mellom mastene. 
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Leveringsplikt 
Telenor har leveringsplikt for telefoni. Når de nå faser ut kopperlinje så må de finne erstatning 
med mobile løsninger. Men hvis da en kunde er tilkoplet fiber så er leveringsplikten oppfylt, 
selv om mobildekninga er dårlig. Innendørs kan det ordnes ved tale over wifi. 
 
I samtaler med kommunen har operatører informert om at de kan inngå samarbeidsavtaler med 
kommunen for utbygging. Da må kommunen dekke deler av investeringen, men operatør står for 
driften. (samme prinsipp som er brukt ved utbygging av fiber) Det forventes at det kommunale 
bidraget ligger på 1,5 -1,7 millioner pr ekstra mast. 
 
Konkrete steder med dårlig mobiltelefondekning i Nordreisa er deler av Reisadalen, øverst og 
noe midt i dalen, øvre Kildalen, deler av Bakkeby, Rovdas helt inne ved fjellet, Straumfjord vest 
og Rotsundelv. Av disse er det også dårlig 2G i Rotsundelv og Øvre Kildalen og et lite område i 
Bakkeby. 
 

        
Kartene viser Rotsundelvdalen og Øver Kildalen som også har dårlig/ingen 2 G mobildekning  
 
 
Muligheter for å ringe via 2G 
Det er god 2G dekning over hele kommunen, med unntak av de tre områdene nevnt over og 
store deler av fjellområdene. 
For å oppnå dekning i disse områdene, kan en enten gå innpå telefonen å velge 2G, i stedet for  
4G, eller kjøpe et tvilling sim kort og en eldre telefon med 2G og derved ha en telefon som går 
på 2G nettet og en som er på 4G nettet.  
  

Vurdering 
Utbygging av gode tele- og bredbåndtjenester er svært viktig i dagens samfunn. Nordreisa 
kommune har vært en aktiv part i de siste 15 åra med støtte til utbygging av bredbånd til hele 
kommunen. Med siste planlagte utbygging så har alle husstander i kommunen mulighet til å ta 
inn fiber eller mobilt bredbånd. 
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Utbygging av mobilt bredbånd har pågått uten kommunal støtte de siste 20 åra. Imidlertid er det 
slik at utbyggingen av 4G/4G+ har resultert i at det for noen områder har blir dårligere dekning 
for tale.   
Denne saken omhandler om kommunen skal inngå samarbeid med teleoperatører for å bygge ut 
de siste områdene av kommunen uten/dårlig mobilnett eller om kommunen anser dette for å 
være et ansvar som tilligger operatørene selv.  
Kostnadene ved utbygging av ei ekstra mast er store og dette er en kostnad som må tas over 
driftsbudsjettet eller fond. Det er ikke anledning å lånefinansiere dette. 
 
Kommunedirektøren anbefaler med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og ikke gå 
inn i denne type samarbeidsavtaler. En anser at det er teleoperatørene sitt ansvar og de må da 
også stå for hele utbyggingskostnaden. Kommunen må i stedet jobbe aktivt for å påvirke 
aktørene om å gjennomføre utbygginger. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
106/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Uttalelse fra Midt-Tromsrådet om igangsatte prosesser av Politimesteren i 
Troms uten involvering av kommunene 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Pressemelding Anerkjenner ikke igangsatt prosess for endring av struktur i Troms[1] 
2 Innsparingstiltak i Troms politidistrikt - informasjon til kommunene 
3 Informasjonsbrev til kommunene 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: Nordreisa formannskap støtter forslaget fra Midt 
Troms regionråd. 
 
Forslaget fra Harald Evanger (Sp) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa formannskap støtter forslaget fra Midt Troms regionråd. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 31.01.2020 informerer politimesteren i Troms politidistrikt om at de forventer 
reduserte økonomiske rammer for perioden 2020-2023, og at de nå utreder hvordan de kan 
tilpasse driften til nye rammer. De opplyser at noen av tiltakene kan berøre kommunene. De 
opplyser videre at det blant flere tiltak er aktuelt å redusere anskaffelser og investeringer til et 
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minimum og holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger. De tilstreber at disse midlertidige 
tiltakene i så liten grad som mulig skal svekke beredskapsnivået eller deres evne til å forebygge, 
etterforske og iretteføre straffbare handlinger i 2020.  
 
Det opplyses videre at det på lengere sikt er nødvendig å iverksette permanente tiltak for å 
bringe balanse i driften og sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Videre at 
deres interne organisering, faglig kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet 
derfor vil bli utredet nærmere. 
 
«På lengre sikt er det nødvendig å iverksette permanente tiltak for å bringe balanse i driften og 
sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Vår interne organisering, faglig 
kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet vil derfor bli utredet nærmere. Vi 
utreder nå alternative organisasjonsmodeller, herunder antallet lensmanns- og 
politistasjonsdistrikt. Som felles forutsetning for disse utredningene ligger antall tjenestesteder 
og plassering av disse 10 kontorene fast. Det samme gjelder for steder hvor det i dag utstedes 
pass. 
Vi utreder også samordning av namsmannsfunksjonen under en felles namsmyndighet for 
Troms politidistrikt.» 

I brev av 04.03.2020 fra Troms politidistrikt på svar fra kommunene i Midt-Troms skriver 
politimesteren at de har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og de 
utreder langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Politimesteren avslutter 
brevet med å presisere at selv om utredningsarbeidet også omfatter framtidig organisering, 
struktur og oppgavefordeling vil antallet tjenestesteder og plassering av kontor stå fast som i 
dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass.  
 
I en pressemelding 04.09.2020 fra daglig leder for Midt-Tromsrådet, Louis Edvardsen, går det 
fram at Midt-Tromsrådet ikke anerkjenner den igangsatte prosessen av Politimesteren i Troms. 
De mener at prosessen som er igangsatt ignorerer politiske beslutninger. Problemet er, slik de 
ser det, at disse prosessene vil føre til ei betydelig endring i gjeldende struktur for Troms 
politidistrikt. De er dermed ikke i tråd med stortingsvedtak som gjelder kommunal involvering. 
 
13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt som ville gi Troms 
politidistrikt to politistasjonsdistrikter og tre lensmannsdistrikter. 
Evaluering skulle skje etter fire år, likevel har politimesteren i Troms valgt å iverksette flere 
prosesser som ifølge Midt-Tromsrådet i sum kan lede til en betydelig endring i gjeldende 
struktur. 
– Dette arbeidet er igangsatt helt uten involvering av kommunene, til tross for at slik involvering 
er et absolutt krav både når det gjelder endringer i namsmannsstrukturen og endringer i 
tjenesteenhets- og tjenestestedsstrukturen. Midt -Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte 
prosessen, da denne ikke er i tråd med Stortingets intensjoner eller Justis- og 
beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer. Vi krever derfor at det pågående 
utredningsarbeidet skrinlegges umiddelbart, står det i brevet som er undertegnet av alle 
ordførerne i Midt-Troms-kommunene. 
 
Videre forventer Midt-Tromsrådet at justisministeren veileder politimesteren i Troms når det 
kommer til kommunenes rolle i prosesser som angår strukturendringer i politiet, slik at 
Stortingets vedtak og Politidirektoratets føringer overfor politimestrene, også etterleves av 
politimesteren i Troms. 
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Vurdering 
Saken vil bli satt på sakskartet til neste møte i Nord-Troms regionråd 28.-29. september, og 
kommunene bes ta opp om det er ønske om å slutte seg til uttalelsen fra Midt-Troms 
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Pressemelding  

 

 

Midt-Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte prosessen av 
Politimesteren i Troms som ignorerer politiske beslutninger 
 
Midt-Tromsrådet er kjent med at det er igangsatt prosesser av politimesteren i Troms som 
kan føre til betydelig endring i gjeldende struktur for Troms politidistrikt, og som dermed 
ikke er i tråd med stortingsvedtak vedr kommunal involvering. Stortingets vedtak 
forutsetter blant annet involvering i selve prosessen, samt kommunal høring. Involvering 
av kommunene er ikke ivaretatt av politimesteren i Troms. 

13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt. Beslutningen 
innebar at Troms politidistrikt ble organisert i to politistasjonsdistrikter og tre 
lensmannsdistrikter. Strukturen skal evalueres etter fire år. Justis- og 
beredskapsdepartementet er ansvarlig for at dette evalueringsarbeidet blir utført.  

Til tross for at strukturendringene i Troms politidistrikt kun har virket i kort tid, og 
evaluering ikke er gjennomført enda, har politimesteren i Troms valgt å iverksette flere 
prosesser som i sum kan lede til en betydelig endring i gjeldende struktur. Dette arbeidet er 
igangsatt helt uten involvering av kommunene, til tross for at slik involvering er et absolutt 
krav både når det gjelder endringer i namsmannsstrukturen og endringer i tjenesteenhets- 
og tjenestestedsstrukturen. 

Midt-Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte prosessen, da denne ikke er i tråd med 
Stortingets intensjoner, Justis- og beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer, 
og krever derfor at pågående utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart.  

Videre forventer vi at justisministeren veileder politimesteren i Troms vedr kommunenes 
rolle i prosesser vedr strukturendringer i politiet, slik at stortinget vedtak og 
Politidirektoratets føringer overfor politimestrene, også etterleves av politimesteren i Troms.  

 

For ytterligere kommentarer ta kontakt med følgende: 

Leder Midt- Tromsrådet  Tom- Rune Eliseussen   909 32 187 
nestleder Midt- Tromsrådet   Toralf Heimdal   916 05 200 
Medlem Midt- Tromsrådet   Sigrun Wiggen Prestbakmo  481 80 945 
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Med hilsen 
 
 
 
 
Tom- Rune Eliseussen   Toralf Heimdal (s.)   Marit Alvig Espenes (s.) 
ordfører Senja kommune   ordfører Bardu kommune  ordfører Dyrøy kommune 
leder Midt- Tromsrådet   nestleder Midt- Tromsrådet     

 
 
 
 

Jan- Eirik Nordahl (s.)   Bengt Magne Luneng (s.)  Sigrun Wiggen Prestbakmo (s.) 
ordfører Sørreisa kommune  ordfører Målselv kommune ordfører Salangen kommune 
 
 
 
 
 
Følgende ordførere utenfor Midt- Tromsrådet har gitt sin tilslutning til Midt- Tromsrådets pressemelding: 
 
 
 
 
Gunda Johansen (s.)   Dag Sigurd Brustind (s.)  Hege Beate Rollmoen (s.) 
ordfører Balsfjord kommune  ordfører Ibestad kommune ordfører Lavangen kommune 
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Fakta ark: 
 
Vedlagt beskrives prosessen som ble gjennomført i forkant av at 
Politidirektoratet 13.01.2017 besluttet ny struktur for Troms politidistrikt  
 
"Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, 
tjenesteenheter og tjenestesteder". 
  
Saken hadde sitt grunnlag il flere oppdragsbrev fra Justisdepartementet til POD. 
Som vedlegg til fakta følger oppdragsbrev fra POD til politimestrene (se vedlegg). 
  
Her ble det forutsatt at kommunene skulle involveres, og i grove trekk skjedde flg. ift 
kommunene: 
  

1.    Politimester/prosjektleder møtte i de fire regionrådene og orienterte om prosessen. 
Regionrådene utpekte til sammen sju ordførere som deltok som representanter for 
kommunene i styringsgruppen. 
Styringsgruppen hadde til sammen 16 medlemmer, hvor de øvrige fra arbeidsgiver 
og fagforeninger. 

  
2.    Styringsgruppen gjennomførte til sammen 3 møter. 

  
3.    Politiet møtte i 23 kommunestyrer og ett formannskap i tiden mai 2016 – oktober 

2016 og orienterte om reformprosessen. 
  

4.    Politimesterens forslag ble sendt kommunene på høring med frist 25.11.16 
Samlet, inkl. fra kommunene, kom det inn 28 høringssvar. 

  
5.    Kommunene ble invitert til høringskonferanse i Tromsø gjennomført 29.11.16 

  
6.    Etter høringsrunden endret politimesteren sitt forslag på noen områder. 

Det vesentligste var at han gikk bort fra forslaget om at nåværende Midt-Troms 
lensmannsdistrikt og Finnsnes lensmannsdistrikt skulle utgjøre en tjenesteenhet (ett 
lensmannsdistrikt). 

  
7.    Politimesterens tilrådning til POD ble i sin helhet fulgt av POD. 

  
8.    Kommunene hadde klageadgang til Justisdepartementet. 

To kommuner klaget og etter klagebehandling ble opprinnelig vedtak fra POD 
stående. 
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Vedlagte utdrag dokumenterer at prosessen som er igangsatt av Politimesteren i Troms ikke 
er i tråd med overordnede føringer som er lagt av Politidirektoratet (POD). 
 
I loven proposisjon 33L (2016-2017) skriver en at kommunene "bør" involveres. Men 
erfaringsmessig er det slik at når stortingsproposisjoner bruker ordet "bør" er dette å 
oppfatte som "skal".  
 
Dette underbygges av at POD i sitt oppdragsbrev til politimestrene i Norge, klart forutsetter 
kommunal involvering, noe politimester i Troms politidistrikt ikke har forhold seg til. 
Prosessen som er igangsatt i Troms er derfor ikke i tråd med de overordnede føringer lagt av 
POD, og Midt- Tromsrådet anerkjenner derfor ikke den igangsatte prosessen. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 
 

UTREDNING AV INNSPARINGSTILTAK I TROMS POLITIDISTRIKT 
 
Kommunene i Midt-Troms har stilt oss ei rekke spørsmål i forbindelse med pågående 
utredningsarbeid med formål om å identifisere innsparings- og effektiviseringstiltak i 
politidistriktet. Vi forstår at prosessen engasjerer og bekymrer, og vi setter pris på 
spørsmålene og denne anledninga til å gi mer utfyllende informasjon. Informasjonen gjelder 
situasjonen i hele politidistriktet, og vi sender derfor dette svaret til alle kommunene i 
distriktet. 
 
Vi informerer om den generelle økonomiske situasjonen og bakgrunnen for den og svarer 
deretter på de konkrete spørsmålene. 
 
Den økonomiske situasjonen i Troms politidistrikt 
 
Budsjettet til Troms politidistrikt er ikke redusert. Vi har over år, også for 2020, fått økte 
budsjettrammer, men økte bindinger og kostnader på flere områder påvirker vårt 
handlingsrom og gir en strammere økonomisituasjon som krever kutt på andre områder. 
 
I arbeidet med politireformen har vi bygget opp en ny organisasjon. Det har vi gjort i tråd med 
nasjonale rammer og retningslinjer for hvordan norsk politi skal være organisert. Samtidig har 
vi hatt frihet til å fastsette deler av den interne organiseringa. Målene har vært ambisiøse, og 
myndighetene har investert mye i norsk politi. Også i Troms har vi investert i nye funksjoner 
og tjenester. Denne oppbygginga har vi gjort med forventning om en større vekst i 
bevilgningene enn det vi nå er forespeila. Utgiftene er større enn inntektene, og vi må derfor 
tilpasse drifta til de økonomiske rammene. 
 
Vi har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og vi utreder 
langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Det er dette arbeidet som er 
omtalt i brevet vårt av 31.1.2020. 
 
 
 
 
 

Kommunene i Troms politidistrikt  
 
  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

  
 

Deres referanse: 
 
 
 
 

 Vår referanse: 
20/17277-4 
 

Sted, Dato 
Tromsø, 4.3.2020 
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   Side 2/3 
  

Svar på spørsmål om tiltak og utredninger 
 

"Hva ligger til politimesterens beslutningsmyndighet?" 

Politimester har budsjettansvar og må innfri de målene og kravene som politidistriktet får, 
innafor tildelt budsjettramme (jf. reglementet for økonomistyring i staten). Den interne 
organiseringa av politidistriktet tilligger delvis politimesterens beslutningsmyndighet. Det ligger 
i politimesterens mandat å utrede organisasjonen, og også å vurdere forslag og å iverksette 
eventuelle tiltak. 
 
Politimester beslutter ikke antallet tjenestesteder eller hvilke steder som skal utstede pass. 
Politimester beslutter heller ikke den organiseringa som er vedtatt sentralt, som at 
politidistriktet skal være organisert både geografisk og funksjonelt. 
 
Beslutning om antallet geografiske driftsenheter ligger til politidistriktet, med krav om 
forhandling etter hovedavtalen. 
 
Beslutning om grensene for lensmanns- og politistasjonsdistrikt ligger til Politidirektoratet. 
Kommunene har klageadgang, og klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
Når det gjelder utredning om felles namsmyndighet, er det viktig å presisere at ei eventuell 
beslutning må tas av Politidirektoratet. Politidirektoratet har utarbeida retningslinjer for 
grenseregulering av namsdistrikt. Av disse går det fram at politidistriktene kan vurdere 
inndeling i namsdistrikt, og at eventuelle ønsker om endringer skal fremmes for 
Politidirektoratet. Berørte kommuner skal involveres i prosessen, men kommunene har ikke 
klageadgang. Vi vil følge disse retningslinjene i vår vurdering av organisering av namsdistrikt. 
 
"Er prosessen med utredning forankret i politidirektoratet og i justisdepartementet slik de nye 
retningslinjene forutsetter?" 

Politimesteren har orientert Politidirektoratet om konsekvensene av den forespeila 
budsjettsituasjonen. Dette var tema i den årlige styringsdialogen politidistriktet har med 
Politidirektoratet, seinest i september 2019, og i et eget møte mellom politimesteren og 
Politidirektoratets ledelse i januar. Politidirektoratet har gitt oss positive tilbakemeldinger på 
prosess og at vi vurderer målrettede tiltak basert på flerårig virksomhetsplan og den 
resultatavtalen politidistriktet har med Politidirektoratet. 
 
"Er politidistriktet i en budsjettmessig revisjonsfase for inneværende år. Er ikke rammene for 
inneværende budsjettår og den kommende 4-årsperioden for øvrig bestemt?" 
 
Troms politidistrikt fikk sin tildeling for 2020 fra Politidirektoratet i form av en resultatavtale 7. 
februar. 
 
I den statlige økonomimodellen er ikke budsjettene for den kommende fireårsperioden kjent. 
Utredningene av langsiktige tiltak er basert på dagens økonomiske situasjon, flerårig 
virksomhetsplan for 2021-2023 og det forventa budsjettnivået som går fram av denne planen. 
 
"Er disse utredningene et arbeide som pågår i alle landets politidistrikt? Hvis ikke, hvorfor er 
de startet opp i Troms?" 
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Flere politidistrikt gjennomfører innsparinger, effektivisering og liknende utredninger. Flere 
politidistrikt utreder eller har etablert felles namsmyndighet. Noen politidistrikt har vært 
igjennom innsparingsprosesser tidligere år. Politidistriktene er ulikt organisert og har derfor 
hatt ulike behov for å utrede intern organisering. Som eksempel har Finnmark politidistrikt 
organisert sine tjenestesteder i én geografisk driftsenhet, mens Troms har organisert sine ti 
tjenestesteder i fem geografiske driftsenheter. 
 
"Hvem skal beslutte ny organisering, og i hvilket tidsperspektiv snakker vi om?" 
 
Det tilligger politimesteren å beslutte den interne organiseringa som nå utredes, med unntak 
for ei eventuell beslutning om felles namsmyndighet og politistasjons- og lensmannsdistrikter, 
som tilligger Politidirektoratet. Kommunene vil få et eventuelt forslag om omorganiseringer på 
høring. 
 
De første utredningene skal være ferdig tidlig i april. Politimesteren vil deretter, sammen med 
ledergruppa, som blant annet består av de lokale lensmennene og politistasjonssjefene, 
vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Eventuelle forslag om endringer som berører 
kommunene, som f.eks. GDE-struktur, lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmyndighet, 
vil bli til kommunene på høring før de sluttbehandles. Det er vanskelig å tidfeste ei eventuell 
implementering av tiltakene all den tid vi ikke vet hvilke tiltak det kan bli aktuelt å 
gjennomføre, men vårt utgangspunkt er at dette er tiltak som må gjennomføres tidsnok til å 
kunne ha økonomisk effekt i perioden 2021-2023. 
 
Jeg takker for invitasjon til å delta i felles politirådsmøte. Jeg stiller gjerne opp i felles 
politirådsmøter eller regionrådsmøter for å gi mer informasjon. Jeg oppfordrer dere i tillegg til 
å ha dialog med lokal lensmann/politistasjonssjef og å ta prosessene i politidistriktet opp som 
tema i politirådsmøter. 
 
Selv om utredningsarbeidet også omfatter vår framtidige organisering, struktur og 
oppgavefordeling, presiserer vi at antallet tjenestesteder og plassering av våre kontor står fast 
som i dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astrid E. Nilsen  
politimester  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     

Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  

E-post: post.troms@politiet.no  www.politi.no 

 

INFORMASJON OM UTREDNING AV ØKONOMISKE INNSPARINGSTILTAK  

Troms politidistrikt forventer reduserte økonomiske rammer for perioden 2020-2023. Vi 

utreder nå hvordan vi kan tilpasse driften til nye rammer. Noen av tiltakene kan berøre 

kommunene. 

 

Umiddelbare innsparingstiltak 

For budsjettåret 2020 vil det bli iverksatt ekstraordinære og midlertidige tiltak for å balansere 

budsjettet. Det er blant flere tiltak aktuelt å redusere anskaffelser og investeringer til et 

minimum og holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger. Vi tilstreber at disse midlertidige 

tiltakene i så liten grad som mulig skal svekke vårt beredskapsnivå eller vår evne til å 

forebygge, etterforske og iretteføre straffbare handlinger i 2020. 

 

Ny organisering av distrikt og namsmann 

På lengre sikt er det nødvendig å iverksette permanente tiltak for å bringe balanse i driften og 

sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Vår interne organisering, faglig 

kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet vil derfor bli utredet nærmere. Vi 

utreder nå alternative organisasjonsmodeller, herunder antallet lensmanns- og 

politistasjonsdistrikt. Som felles forutsetning for disse utredningene ligger antall tjenestesteder 

og plassering av disse 10 kontorene fast. Det samme gjelder for steder hvor det i dag utstedes 

pass.  

 

Vi utreder også samordning av namsmannsfunksjonen under en felles namsmyndighet for 

Troms politidistrikt. 

 

Utsette husleieavtaler 

Siden organisasjonsstrukturen og kapasitet er under utredning er det verken mulig eller 

ønskelig å inngå nye husleieavtaler. Vi har oversikt over hvilke tjenestesteder vi skal ha men 

har ikke oversikt over fremtidig intern organisering i de geografiske driftsenhetene.  

Ny husleieavtale på Setermoen er under anskaffelse, mens arbeidet med nye avtaler i Harstad, 

Finnsnes og Storslett opprinnelig var planlagt startet i løpet av første halvår 2020. Siden vi 

utreder organisasjonsstruktur, oppgavefordeling og kapasitet er det besluttet å utsette disse 

prosessene til vi har endelige beslutninger. Vi beklager at vi må utsette arbeidet med nye 

husleieavtaler, som i noen tilfeller er kommet langt. 

Kommunene i Troms politidistrikt  

 

  

 

TROMS POLITIDISTRIKT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

 

 

Sted, Dato 

Tromsø, 31.01.2020 
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Videre prosess 

Det er vanskelig å si noe om hvordan eventuelle endringer i organisasjonsstrukturen kan 

påvirke vår tjeneste og samhandling mellom politiet og kommunene.  

 

Forslagene om lensmanns- og politistasjonsdistrikt og felles namsmyndighet vil bli sendt til 

kommunene på høring før endelig beslutning. Dere må gjerne allerede nå ta kontakt med lokal 

lensmann/politistasjonssjef om dere har spørsmål eller innspill til det pågående 

utredningsarbeidet. Vi anbefaler også at dette blir tema i politirådene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astrid E. Nilsen Børre Walquist 

politimester avdelingsdirektør virksomhetsstyring 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2351-
150 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 01.09.2020 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
107/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Klage på saksbehandlingsfeil - Nordreisa kommunestyre i sak 41/20 
detaljreguleringsplan Sørkjosen, planid 54282015_001 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningslovens § 33 
Vedlegg 
1 Klagebrev 
2 Oversendelsesbrev fra fylkesmannen 
3 Kommunestyresak 41/20 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune kan ikke se at noe av klagens innhold kan tilsi at sak 41/20 for 
kommunestyret var feilaktig eller mangelfullt framstilt. Klagen tas ikke til følge, og vedtak i sak 
41/20 for kommunestyret opprettholdes. 
 
Klagen oversendes til fylkesmannen for vedtak. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fylkesmannen har oversendt for at kommunen skal foreta underinstansbehandling av klage fra 
Joda Eiendom AS v/Kyrre Løvoll til sak 41/20 i kommunestyret. I saken sluttbehandlet 
kommunestyret detaljreguleringsplanen for Sørkjosen. 
 
I klagen datert 02.06.2020 framsettes det følgende: 
 

1. I november 2019 sendte Nordreisa kommune saken ut på Begrenset tredje gangs høring 
og offentlig ettersyn av detaljregulering Sørkjosen. Vi mottok brev samme dag via 
Altinn.no. Frist for merknader til planforslaget var satt til 15. desember2019. Den 19. 
november 2019 sendte vi brev til Nordreisa kommune og ba om utsatt frist til mandag 
23. desember 2019. Vi mottok ikke svar på henvendelsen. 
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2. Den 19. desember sendte vi Innsigelse - Begrenset tredjegangshøring og 
offentligettersyn av detaljregulering, Sørkjosen til Nordreisa kommune. Vi har ikke 
mottatt svar fra Nordreisa kommune om innsigelsen er mottatt eller at den er behandlet. 

 
3. I januar 2020 ble saken behandlet i Driftsutvalget. I saksfremlegg fremkommerunder 

Vurdering: Det foreligger ingen innsigelser. Planen kan dermed egengodkjennes av 
kommunestyret. Kommunen vurderer at planforslaget er tilfredsstillende og kan vedtas 
som det foreligger. Rådmannens innstilling ble vedtatt. 

 
4. Den 20. mai mottok vi Melding om planvedtak fra Nordreisa kommune. I saksfremlegg 

til Nordreisa kommunestyre er samme saksfremlegg som til driftsutvalget. 
 

5. Vi mener det er begått saksbehandlingsfeil. Vi har ikke fått svar på vår henvendelse om 
utsatt frist, vi har ikke fått svar på vår innsigelse og saken er fremlagt til Nordreisa 
kommunestyre med snudd fremstilling. Vi klager derfor på vedtaket. 

 

Vurdering 
Til klagens punkt 1: Det er korrekt at kommunen mottok søknad om utsettelse av fristen for 
merknader. Denne ble dessverre ikke besvart. Det skulle ha vært gjort. 
 
Til punkt 2: Kommunen mottok brev med høringsuttalelse fra Joda Eiendom 18.12.2019. Den 
ble journalført inn i saken. 
 
Til punkt 3: Det er korrekt at det ikke forelå noen innsigelser. Innsigelse til en plan kan kun 
fremmes av berørt statlig og regionalt organ som har innsigelsesrett, jf. PBL § 5-4. 
Høringsuttalelsen fra Joda Eiendom er å anse som en merknad til planen. I planbeskrivelsens 
kapittel 8.8 Merknader/innspill til tredje gangs høring og offentlig ettersyn side 143 er 
merknadene fra Kyrre Løvoll inntatt og gitt kommunens vurdering: 
 

 
 
Til punkt 5: Kommunen erkjenner at søknaden om utsettelse skulle ha vært besvart, men 
høringsuttalelsen som ble framsatt kort tid etter at høringsfristen var gått ut, ble inntatt i saken 
og gitt vurdering som om den skulle ha vært mottatt innen fristen. Feilen var derfor reparert. 
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Kommunen kan ikke se at saken har fått en feilaktig eller mangelfull framstilling, og klagen bør 
ikke tas til følge. 
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Joda Eiendom AS 

Hovedvegen 43 

9152 Sørkjosen 

 

Joda Eiendom as  Org nr: NO 981 192 648 
Hovedvegen 43  Mob:  90 19 90 64 
9152 SØRKJOSEN Kyrre@mmlovoll.no 

 
 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Statens hus 

9815 Vadsø 

(fmtfpost@fylkesmannen.no) 
       

 

 

 

Deres ref. Ref. Vår ref.             Dato 

 Reguleringsplan Nordreisa Detaljregulering Sørkjosen 02.06,2020 

 

 

Klage på saksbehandlingsfeil, vedtak, Nordreisa kommunestyre, 

detaljregulering Sørkjosen, planid 5428015_001 
 

Vi mottok Melding om planvedtak den 20. mai 2020 der Nordreisa 

kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan Sørkjosen – plan ID 

54282015_001. 

 

Reguleringssaken har pågått siden 2015 og har vært ute på tre høringer. 

 

I november 2019 sendte Nordreisa kommune saken ut på Begrenset tredje gangs 

høring og offentlig ettersyn av detaljregulering Sørkjosen. Vi mottok brev samme 

dag via Altinn.no. Frist for Merknader til planforslaget var satt til 15. desember 

2019. Den 19. november 2019 sendte vi brev til Nordreisa kommune og ba om 

utsatt frist til mandag 23. desember 2019. Vi mottok ikke svar på henvendelsen. 

 

Den 19. desember sendte vi Innsigelse - Begrenset tredjegangshøring og offentlig 

ettersyn av detaljregulering, Sørkjosen til Nordreisa kommune. Vi har ikke 

mottatt svar fra Nordreisa kommune om innsigelsen er mottatt eller at den er 

behandlet. 

 

I januar 2020 ble saken behandlet i Driftsutvalget. I saksfremlegg fremkommer 

under Vurdering: Det foreligger ingen innsigelser. Planen kan dermed 

egengodkjennes av kommunestyret. Kommunen vurderer at planforslaget er 

tilfredsstillende og kan vedtas som det foreligger. Rådmannens innstilling ble 

vedtatt. 

 

Den 20. mai mottok vi Melding om planvedtak fra Nordreisa kommune. I 

saksfremlegg til Nordreisa kommunestyre er samme saksfremlegg som til 

driftsutvalget. 

 

Vi mener det er begått saksbehandlingsfeil. Vi har ikke fått svar på vår 

henvendelse om utsatt frist, vi har ikke fått svar på vår innsigelse og saken er  
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Joda Eiendom AS 

Hovedvegen 43 

9152 Sørkjosen 

 

Joda Eiendom as  Org nr: NO 981 192 648 
Hovedvegen 43  Mob:  90 19 90 64 
9152 SØRKJOSEN Kyrre@mmlovoll.no 

 
 

 

fremlagt til Nordreisa kommunestyre med snudd fremstilling. Vi klager derfor på 

vedtaket. 

 

 

Vedlegg 

1. Kopi av vår innsigelse 

2. Saksfremlegg fra rådmann til Kommunestyre 

3. Saksfremlegg fra rådmann til Driftsutvalget 

 
 

MVH 

 

Kyrre Løvoll 

Styreleder  
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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: 

  04.06.2020  2020/6039 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Heidi Pedersen, 78 95 05 48 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Oversender klage for underinstansbehandling 

Vi viser til vedlagte klage fra Joda Eiendom AS, mottatt her 2. juni 2020.  
 
Joda Eiendom AS klager på Nordreisa kommunes vedtak av 7. mai 2020 i sak om 
detaljreguleringsplan Sørkjosen – planID 54282015_001.  
 
Fylkesmannen oversender klagen til Nordreisa kommune som er klagens rette adressat, jf. 
forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a. 
 
Dersom kommunen finner at vilkårene for å ta klagen under behandling er til stede, må kommunen 
foreta en underinstansbehandling av klagen i henhold til bestemmelsen i forvaltningsloven § 33. 
Dersom kommunen etter denne bestemmelsen kommer til at den ikke opphever eller endrer det 
påklagede vedtaket, skal saken tilrettelegges og oversendes til klageinstansen, jf. forvaltningsloven § 
33 fjerde ledd første punktum.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Tone S. Bertheussen (e.f.) 
leder for juridisk seksjon 

  
 
Heidi Pedersen 
seniorrådgiver juridisk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 4075_001 
2 4076_001 
3 Body 
4 Klage på 

saksbehandlingsfeil 
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  Side: 2/2 

 
Kopi til: 
JODA EIENDOM AS Hovedvegen 43 9152 SØRKJOSEN 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/724-47 

Arkiv:                430  

Saksbehandler:  Siri Ytterstad 

 Dato:                 15.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
108/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Kommunens plan for inkluderende barnehage - og skolemiljø IBS 

Vedlegg 

1 Om kommunens plan i satsingen IBS 

2 Informasjonsbrev om deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Samlingsbasert 
tilbud pulje 4 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til referatsak 77/20 der kommunestyret ber om at saken settes som behandlingssak i 
kommunestyret den 24.9.20 

Nordreisa kommune har søkt og er kommet med i den nasjonale satsingen Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø. Søknaden var lagt som referatsak i oppvekst – og kulturutvalget 
14.03.2019, sak 36/19.  

Kommuner som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, utviklingsarbeid på 
egen arbeidsplass, lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson. Satsingen varer over 
to år. I Nordreisa kommune deltar følgende virksomheter: 

Storslett barnehage 

Høgegga barnehage 

Sørkjosen barnehage 

Leirbukt barnehage 

Oksfjord oppvekstsenter (både barnehage og skole) 

Tømmernes Gårds- og naturbarnehage 
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Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og 
ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Utviklingsarbeidet 
skal primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i 
lærende nettverk.  

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og 
alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle egen 
praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.  

Kommunens plan  

Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I 
tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunene. Nordreisa 
kommune samarbeider med Kvænangen og Skjervøy kommune om denne delen av satsingen og 
til denne delen av satsingen er det laget en kommunal plan og det er etablert nettverk som skal 
være møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. Kommunene har fått 
støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i kommunene og i barnehagene og 
skolene. Også PP-tjenestene deltar i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en del 
av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler. 

Innenfor disse rammene er det rom for å tilrettelegge arbeidet til lokale forhold i de enkelte 
virksomhetene og de har laget egne planer for hvordan de skal jobbe innenfor satsingen. 

Økonomi: 

Kommunene får midler til ressursperson i til sammen 80% stilling fra utdanningsdirektoratet. 
Kommunene har også fått tilskudd til reiser til nasjonale og regionale samlinger. Kommunens 
egeninnsats består av eventuelle vikarutgifter som påløper under samlinger, samt 
planleggingstid for barnehageeiere. 
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Om kommunens plan i den nasjonale satsingen 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
Deltakerne i satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø skal jobbe med trygge og gode 
barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking 
og håndtering av mobbing. Utviklingsarbeidet skal primært foregå i form av barnehage- og skolebasert 
kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen, kommuner, 
barnehagestyrere og skoleledere har ulike roller og ansvar i løpet av satsingsperioden. Kommunen har 
det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging lokalt.  

Kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier er ansvarlig for å etablere og drifte de lærende 
nettverkene, tilsette lokale ressurspersoner og drive utviklingsarbeidet. Det er utarbeidet et forslag til 
mal for kommunens plan som skal sendes inn til Fylkesmannen med kopi Utdanningsdirektoratet. 
Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy kommune, har laget en felles plan datert 17.02.20. Denne planen 
har fått tittelen Kommuneplan for Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy kommune - Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø 2020-2021.  

Utdanningsdirektoratet foreslår at kommunens plan kan bl.a. beskrive:   

 Hvordan kommunen skal forankre og organisere arbeidet, herunder ressursperson(ene)s rolle 
og ansvar  

 Hvordan barn, elever og foreldre skal involveres i utviklingsarbeidet   
 Hvordan erfaringer og kompetanse fra arbeidet skal komme alle barnehager, SFOer og skoler i 

kommunen til gode  
 Hvordan finansiering og gjennomføring av kompetanseutviklingen skal foregå  

Utdanningsdirektoratet foreslår at planen kan inneholde informasjon om følgende:     

1. Utviklingsområder og innhold  
På bakgrunn av et grundig analysearbeid, beskriv kort de viktigste utviklingsområdene for 
kommunen i arbeidet med barnehage- og skolemiljø, jf. innholdselementene:   

 Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage-/skolemiljø, hvor alle barn og                     
unge trives og opplever tilhørighet  

 Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser  
 Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid   

Barnehager og skoler bør beskrive områder hvor de har størst behov for å forbedre sin praksis.     

2. Mål   
Barnehagen skal ha «høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring», og et av tre prioriterte 
mål for grunnopplæringen er: «Elevar skal ha eit godt og inkluderende læringsmiljø».  
Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser er både et mål i 
seg selv og en forutsetning for lek, læring og utvikling. Disse overordnede sektormålene bør 
konkretiseres i det lokale planarbeidet. Målene bør utformes på en slik måte at det er mulig å 
evaluere.   

 

3. Kommunens organisering og forankring av arbeidet   
Aktuelle punkter:   
• Hvordan tilrettelegge rent praktisk slik at alle ansatte i de ulike barnehagene og skolene 
(gjerne også SFO) får deltatt i arbeidet   
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• Roller og ansvar til eiere, ressursperson(er) og ledelsen ved barnehagene/skolene hvilke 
forankringsprosesser kommunen legger opp til med de involverte (barnehagelærere, lærere, 
assistenter, PPT, barnehagebarn, elever og foreldre)   
• Hvordan erfaringer fra arbeidet skal komme alle barnehager og skoler (gjerne også SFO) i 
kommunen til gode   
• Hvordan arbeidet med å videreutvikle praksis skal videreføres etter at deltakelsen i puljen 
fases ut, herunder spredningsarbeid mellom kommuner, barnehager og skoler     
 

4. Gjennomføring av kompetanseutviklingen     
Aktuelle punkter:  
• Hvilke nettverk og samarbeid vil brukes og/eller etableres som en del av arbeidet   
• På hvilken måte skal nettverkene bidra til å støtte utviklingsprosessene i barnehagene og 
skolene   
• Eventuelt samarbeid med eksternt kompetansemiljø (f.eks. innhold, organisering, varighet og 
omfang på samarbeidet)     
 

5. Eventuelle andre tiltak på lokalt nivå   
Eventuelle andre tiltak/satsingsområder kan også beskrives i planen. Det kan være nyttig å 
beskrive hvilke involverte som har ansvar for tiltakene.     
 

6. Finansiering   
Dere kan beskrive hvordan skal arbeidet finansieres, inkludert egenfinansiering i forbindelse 
med deltakelsen     
 

7. Utfordringer og muligheter  
Dere kan kort beskrive utfordringer kommunen, barnehager og skoler bør være spesielt 
oppmerksomme på, fordi de kan hindre at målene og praksisendringen som er beskrevet i 
planen nås. Beskriv også hvilke styrker og muligheter dere har i 
kommunen/barnehagen/skolen som dere vil spille på i utviklingsarbeidet.    
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Fylkesmannen ved Utdanningsdirektøren 
 
 
   
 
 
 
Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
Samlingsbasert tilbud, pulje 4 
 

1. Innledning  
Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19 (2015-2016) Tid for lek og læring-Bedre 
innhold i barnehagen og NOU 2015:2 Å høre til- Virkemidler for et trygt psykososialt 
skolemiljø, fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å tilby kompetanseutvikling som skal 
styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, 
avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. En del av denne kompetanseviklingen 
er tilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø-samlingsbasert tilbud. 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-
kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/ 
 
I dette brevet beskriver vi målgrupper, mål og innhold i tilbudet. Vi redegjør også for 
søknadsprosessen og rammene for deltagelse.  
 

2. Målgrupper pulje 4  
Tilbudet er for kommuner som barnehagemyndighet og som skoleeier, samt frittstående 
skoler. Målgruppen er barnehager og skoler som trenger noe støtte i arbeidet med 
barnehage- og skolemiljø, men som har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt 
utviklingsarbeid.  
 
Kommuner som deltar oppfordres til å involvere PP-tjenesten i kompetanseutviklingen.  

3. Om søknadsprosessen og utvelgelse av deltakere  
Vi ber fylkesmennene om å invitere aktuelle kommuner til å delta i pulje 4 gjennom en 
søknadsprosess til fylkesmennene. Puljedeltakelsen går over fem semestre med oppstart i 
2019 og avslutning desember 2021. Interesserte kommuner søker Fylkesmannen om 
deltakelse innen internt bestemt frist i hvert fylke. Fylkesmannen gjør så sin vurdering og 
søker Utdanningsdirektoratet om deltakelse for sine kommuner i prioritert rekkefølge innen 
01.03.2019. Utdanningsdirektoratet avgjør hvem som inviteres til å delta i tilbudet innen 
15.03.2019.  
 
Utdanningsdirektoratet har økonomiske rammer til å tilby deltakelse for inntil 40 
kommuner. I en tidligere pulje har antallet deltakende kommuner oversteget dette. 
Grunnen til dette har vært at kommuner med geografisk nærhet i regioner har gått sammen 
om deltakelse og delt det økonomiske tilskuddet mellom seg. Det er rom for dette også i 
pulje 4. Hvis noen embeter ønsker å ha med mange kommuner, har de anledning til det ved 
å se den økonomiske støtten i tilbudet i sammenheng med andre ordninger som f.eks ny 
kompetanseutviklingsmodell med desentralisert ordning, andre kompetanseutviklingsmidler 
og/eller en utvidet egenfinansiering. Dette fordrer at man kommer til enighet om dette 
lokalt. Ut ifra dette vil Utdanningsdirektoratet foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor 
mange kommuner som kan delta i fra hvert embete. 
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For å stimulere til regional utvikling, oppfordrer vi kommuner med geografisk nærhet til å 
gå sammen i søknad om sin deltakelse. Dette kan lette arbeidet med erfaringsdeling mellom 
kommuner og samarbeid om ressurspersoner. Kommunen som barnehagemyndighet kan 
delta med både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunen definerer selv hvor 
mange barnehager og skoler i sin kommune som skal delta i tilbudet. Hver kommune får en 
begrensning på inntil 10 deltakere på de nasjonale samlingene. Antall deltakere fra hver 
kommune må likevel ses i sammenheng med hvor mange kommuner som deltar fra hvert 
fylke, da det må settes begrensninger på antall deltakere på de nasjonale samlingene. På 
disse samlingene forutsettes det at eiernivået i kommunene er representert.  
 
 
Som ledd i gjennomføringen av den vedtatte regionreformen vil en rekke 
fylkesmannsembeter være sammenslått fra 01.01.2019. Utdanningsdirektoratet vil legge 
den nye organiseringen av fylkesmannsembetene til grunn når vi foretar vår tildeling. 
Utdanningsdirektoratet vil invitere embetene og kommunene til en oppstartssamling våren 
2019.    
 
 
3.1 Utvelgelse av kommuner til pulje 4 
Det er en forutsetning at barnehagers og skolers deltakelse er frivillig. Det er viktig at 
målsetting, grunnlaget for kompetanseutviklingen og forpliktelser ved å delta, er forankret 
hos barnehagemyndighet, skoleeiere, barnehager og skoler før de søker om deltakelse.  
 
Både skoler med barnetrinn og ungdomstrinn bør være representert. Dette for å legge til 
rette for erfaringsutveksling og spredningsarbeid innad i kommunen. Kommuner oppfordres 
til å involvere PP-tjenesten i kompetanseutviklingen, og det vil være en fordel om 
kommunen har en plan for hvordan PP-tjenesten skal involveres.  
 
Ved utvelgelse av kommuner skal Fylkesmannen legge vekt på at kommunen har 
 

1. beskrevet i korte trekk hvordan de vil organisere og forankre arbeidet med 
barnehage- og skolemiljø, og kompetanseutviklingen på dette området 

2. planer for hvordan erfaringer fra utviklingsarbeidet skal komme alle barnehagene 
og/ eller skolene i kommunen til gode 

3. en realistisk plan for finansiering og gjennomføring av kompetanseutvikling om 
barnehage-, skolemiljø og mobbing for deltakerperioden. 

4. planer for hvordan de skal involvere elever og foreldre i utviklingsarbeidet, 
eventuelt hvordan de skal involvere PP-tjenesten 

5. oppgitt hvor mange og hvilke barnehage/ skoler som vil bli involvert i arbeidet 
 
Spredning av erfaringer og kompetanse mellom kommuner, barnehager og skoleeiere er en 
viktig del av arbeidet. Ved utvalg av kommuner som barnehagemyndighet og skoleeiere kan 
Fylkesmannen, i tillegg til kriteriene over, legge vekt på muligheter for erfaringsutveksling 
mellom kommuner i eget embete.  
 
3.2 Utvalg av frittstående skoler til pulje 4 
En til to frittstående grunnskoler i hvert fylke kan også søke om å delta. Skolen søker selv 
Fylkesmannen om deltakelse. Vi ber Fylkesmannen vurdere alle søknader fra frittstående 
grunnskoler og legge vekt på at skolen har 
 

1. beskrevet kort hvordan de vil organisere og forankre kompetanseutviklingen.  
2. planer for hvordan erfaringer fra utviklingsarbeidet skal komme hele skolen til gode.  
3. en realistisk plan for finansiering og gjennomføring av kompetanseutvikling om 

barnehage-, skolemiljø og mobbing i deltakerperioden. 
4. planer for hvordan de skal involvere elever og foreldre i utviklingsarbeidet. 
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4. Mål og innhold  
Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape 
og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere 
mobbing og andre krenkelser. Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den 
pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt 
kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. 
Hovedinnhold i tilbudet er:  
 

- Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser  
- Utvikling og opprettholdelse av gode og trygge barnehage- / skolemiljø  
- Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid  

 
Deltagere skal få mulighet til å:  
 

- Utvikle kompetanse om hvordan utvikle og opprettholde et godt og trygt barnehage- 
og/eller skolemiljø 

- Utvikle kompetanse om hvordan forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre 
krenkelser  

- Øke sin kompetanse om hva som skal til for å oppfylle kravene i regelverket om 
barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser  

- Få veiledning og støtte i arbeidet med barnehage- og skolemiljø, fra lokal 
ressursperson og på faglige samlinger   

- Videreutvikle et systematisk og målrettet samarbeid om barnehage- og skolemiljø  
- Utveksle erfaringer med andre   
- Videreutvikle egen praksis i den enkelte barnehage/ skole og på kommunalt nivå  
- Være med å utvikle gode modeller og samarbeidsformer for kompetanseutvikling 

knyttet til barnehage- og skolemiljø, mobbing og krenkelser    
 

5. Arbeidsform   
Sentrale elementer i tilbudet er:  
 

- Lokalt utviklingsarbeid i barnehage/skole: barnehage-/skolebasert 
kompetanseutvikling. 

- arbeid i lokale lærende nettverk. 
- nasjonale og regionale samlinger 
- lokal ressursperson på barnehagemyndighet og skoleeiernivå. 

 
Det vil være lokalt handlingsrom innenfor de felles rammene, og muligheter for å 
tilrettelegge til lokale forhold.  
 
5.1 Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling  
En viktig intensjon er å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og 
kompetanseutviklingen skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert 
kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert 
kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med 
barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Deltakerne skal mellom 
samlinger arbeide med aktuelle problemstillinger i sin praksis knyttet til regelverket og 
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser. Det handler bl.a. 

307



 
 

Side 4 av 7 

 
 
 

om å få trent på regelverksanvendelse, ferdigheter og ha arenaer for å vurdere og 
reflektere over egen praksis. 
 
5.2 Lærende nettverk  
Arbeid i lærende nettverk har som mål å bygge strukturer og kulturer for organisasjons- og 
praksisutvikling knyttet til barnehage-, skolemiljø og mobbing. Nettverkene skal være 
arenaer for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. Arbeidet skal ta utgangspunkt 
i konkrete eksempler fra praksis og støttes opp av relevant teori og forskning. Det må 
avsettes tid til slikt samarbeid, og barnehagemyndighet og skoleeiere er ansvarlig for å lede 
nettverkene gjennom sin(e) ressursperson(er). Direktoratet oppfordrer til å bruke 
eksisterende nettverk som fungerer godt, der det er aktuelt.  
 
Måten barnehagemyndighet, barnehager, skoleeiere og skoleledere organiserer 
kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på vil være viktig både underveis og etter at 
deltakelsen i det nasjonale tilbudet er avsluttet. Det kan være hensiktsmessig å benytte 
eksisterende strukturer for kommunale og evt. regionale nettverk. Det er åpent for ulik 
organisering av de lokale og evt. regionale nettverkene, men et felles prinsipp er at det skal 
legges til rette for møteplasser på tvers av ulike deltagere og nivåer.  
  
5.3 Nasjonale og regionale samlinger  
Deltakere forplikter seg til å delta på en nasjonal og en regional samling i semesteret. 
Fellessamlingene vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og erfaringsdeling fra deltakende 
kommuner. Målgruppe på nasjonale samlinger er fylkesmannsembetene, skoleeier og 
barnehageeier/myndighet, skoleledere og barnehagestyrere, ressurspersoner og PPT. 
Målgruppe på de regionale samlingene defineres i hvert fylke. 
 
5.4 Ressursperson i minst 20 prosent stilling for barnehage og 20 

prosent for skole 
Kommunen som barnehagemyndighet utnevner en ressursperson i minst 20 prosent stilling 
for hele perioden som på vegne av kommunen får ansvar for den barnehagebaserte 
kompetanseutviklingen og arbeid i lærende nettverk. Kommunen som skoleeier utnevner en 
ressursperson i minst 20 prosent stilling for hele perioden som på vegne av skoleeier får 
ansvar for den skolebaserte kompetanseutviklingen og arbeid i lærende nettverk. 
Kommunene kan rekruttere internt i kommunen eller eksternt og avgjør selv om de ønsker 
å ansette én person i minst 40 prosent stilling som følger opp både barnehage og skole, 
eller om det er mer hensiktsmessig å ha to personer i 20 prosent stilling med hvert sitt 
ansvarsområde.  
 
Ressurspersonen(e) for barnehage skal ha sitt tilsettingsforhold i kommunen og bistå i å 
drive utviklingsarbeidet lokalt, både når det gjelder innhold og organisering. 
Ressurspersonen bør ha erfaring med å drive utviklingsprosesser gjennom nettverk og ha 
kompetanse i barnehagepedagogikk. Ressurspersonen bør også ha innsikt i suksesskriterier 
for endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen og ha kunnskap om og erfaring med 
observasjon og veiledning i et personale. Ressurspersonene bør ha kunnskap om ulike 
metoder/arbeidsmåter som er hensiktsmessige å benytte i barnehagebasert 
kompetanseutvikling. Det kan være metoder som lesson study, aksjonslæring, observasjon 
og kollegabasert veiledning osv. Det er også mulig at ressurspersoner kan ha høyere 
stillingsprosent og være knyttet til flere kommuner. Ved valg av ressursperson bør 
barnehagemyndighet ta hensyn til at personene har relevant kompetanse og hvordan 
personene kan fungere som ressurs også etter at det nasjonale tilbudet er avsluttet.  
 
Ressurspersonen(e)for skoleeiere skal ha sitt tilsettingsforhold i kommunen og bistå i å 
drive utviklingsarbeidet lokalt, både når det gjelder innhold og organisering. 
Ressurspersonene bør ha kompetanse i arbeid med læringsmiljø og ha innsikt i 
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suksesskriterier for endrings- og utviklingsarbeid i skolen. Ressurspersonene bør også ha 
kunnskap om ulike metoder/arbeidsmåter som er hensiktsmessige å benytte i skolebasert 
kompetanseutvikling. Det kan være metoder som lesson study, aksjonslæring, observasjon 
og kollegabasert veiledning osv. Ressurspersonen(e) skal følge opp arbeid i lærende 
nettverk og skolenes utviklingsarbeid, samt bidra til at skoleeier fyller sine forpliktelser. 
Rektor har gjennom kapittel 9A ansvar for det systematiske arbeidet på skolen og vil være 
ansvarlig for dette arbeidet. Det er også mulig at ressurspersoner kan ha høyere 
stillingsprosent og eventuelt være knyttet til flere skoleeiere. Ved valg av ressursperson bør 
skoleeier ta hensyn til at personene har relevant kompetanse og hvordan personene kan 
fungere som ressurs i arbeidet med læringsmiljø på skoler og skoleeiernivå også etter at det 
nasjonale tilbudet er avsluttet.  
 
Kommunen forplikter seg til at ressurspersonene deltar og bidrar på inntil åtte to-dagers 
samlinger i løpet av perioden i regi av Utdanningsdirektoratet og/eller Fylkesmannen. 
Ressurspersonen(-e) er kommunens faste representant på direktoratets samlinger, og vil 
være avhengig av gode forankringsprosesser hos barnehagemyndighet og skoleeier i 
forkant og etterkant av samlingene.  
 
Særlig for frittstående skoler - Ressursperson   
Skolen utnevner en ressursperson for hele perioden som får ansvar for den skolebaserte 
kompetanseutviklingen og arbeid i nettverk. Ressurspersonen skal fungere som pådriver for 
kompetanseutviklingen på skolen og bør ha erfaring med å drive utviklingsprosesser 
gjennom nettverk og ha en viss kompetanse i skolemiljø og mobbing. Ressurspersonen skal 
møte på samlingene som Utdanningsdirektoratet arrangerer. Det er en forutsetning at 
skoleledelsen er sterkt involvert i utviklingsarbeidet. Vi anbefaler derfor at rektor eller en 
annen i skoleledelsen fungerer som ressursperson. Det kan også være aktuelt for noen, for 
eksempel for skolesammenslutninger, å samarbeide om en felles ressursperson som bistår 
skolene i utviklingsarbeidet.  
 
Ressurspersonene må delta og bidra på inntil åtte to-dagers samlinger i løpet av perioden i 
regi av Utdanningsdirektoratet og/eller Fylkesmannen. Ressurspersonen(-e) er skolens faste 
representant på direktoratets samlinger, og vil være avhengig av gode forankringsprosesser 
i forkant og etterkant av samlingene.  
 

6. Organisering - Roller og ansvar  
Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen, kommuner, barnehagestyrere og skoleledere har 
ulike roller og ansvar i løpet av satsingsperioden. Kommunen har det overordnede ansvaret 
for planlegging, gjennomføring og oppfølging lokalt. 
 
6.1 Barnehagemyndighet og skoleeier  
Kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier er ansvarlig for å etablere og drifte de 
lærende nettverkene, tilsette lokale ressurspersoner i 20% stilling og drive 
utviklingsarbeidet. Vi redegjør nedenfor for forventningene til kommunen som 
barnehagemyndighet og skoleeier samlet i og med at forventningene i all hovedsak er like. 
Disse forventningene gjelder også for frittstående skoler som deltar så langt de passer. 
Kommunen som barnehagemyndighet og/ eller som skoleeier skal: 
 
 

- Rekruttere og ansette en eller flere ressurspersoner som til sammen skal ha en 
stillingsprosent på minimum 20 prosent for barnehage og 20 prosent for skole i hele 
deltakerperioden 

- i samarbeid med barnehagene og skolene utvikle forpliktende planer for faglig og 
organisatorisk kompetanseutvikling  
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- vurdere behov for og eventuelt etablere samarbeid med høgskoler, universitet eller 
andre fagmiljø om kompetanseutvikling knyttet til barnehage-, skolemiljø, mobbing 
og andre krenkelser 

- arrangere lokal oppstartsamling, evt. i samarbeid med andre kommuner som 
barnehagemyndighet og/ eller skoleeiere, der premissene for organisering og faglig 
innhold presenteres. Hensikten er å skape en felles forståelse for innhold og 
målsetting med kompetanseutviklingen   

- veilede og støtte barnehager og skoler i arbeidet med barnehage- og skolemiljøet, 
bl.a. gjennom ressursperson 

- delta i aktuelle lokale og/eller regionale nettverk/samarbeid  
- delta i direktoratets kompetanseutviklingsopplegg og møter  
- sørge for erfaringsdeling i sin region  
- rapportere om erfaringer og utviklingen til barnehager og skoler, samt bruk av 

midler  
 
Skoleeiere og frittstående skoler skal i tillegg kartlegge skolenes miljø ved å bruke 
resultater fra Elevundersøkelsen, og for eksempel Ståstedsanalysen,1 Spekter2, Reflex 3eller 
annet egnet refleksjons- eller kartleggingsverktøy som grunnlag for planlegging og 
oppfølging lokalt   
 
6.2 Barnehagestyrer og skoleleder 

Barnehagestyrer og skoleleder har det faglige og organisatoriske ansvaret for arbeidet på 
egen barnehage/skole og skal planlegge, forankre og lede kompetanseutviklingen på egen 
barnhage/skole. 

Skoleleder har gjennom kapittel 9A ansvar for det systematiske arbeidet på skolen og vil 
være ansvarlig for dette. Arbeidet skal inngå i skolens systematisk arbeid med helse, miljø 
og sikkerhet (internkontroll), kvalitetsvurdering- og utvikling og skoleeiers forsvarlige 
system.  
 
 
7. Spesifikt om Fylkesmannens og Utdanningsdirektoratets rolle i 
kompetanseutviklingstilbudene 
 
Embetenes oppgaver:  

• Rekruttere deltakere i sitt fylke/sine fylker 
• Behandle søknader om deltagelse 
• Tildele midler 
• Arrangere en regional samling i semesteret for deltagerne i fylket 
• Samarbeide med direktoratet om en nasjonal samling i semesteret 
• Følge opp barnehagemyndighet og skoleeiere i fylket, også mellom 

samlinger (f.eks. legge til rette for arbeid i lokale nettverk og bistå i analyse og 
planarbeid ved behov)    

• Ha tett dialog med deltagerne og med Udir (om kompetansebehov, utvikling osv.). 
• Motta underveisrapport og sluttrapport fra deltagerne 
• Rapportere til direktoratet om erfaringer, utvikling og bruk av midler 
• Bidra til erfaringsdeling i eget fylke 

 
 

1 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/stastedsanalysen-for-skole#109997 
2 http://laringsmiljosenteret.uis.no/mobbing/mobbing-i-skolen/spekter-article98539-14949.html 
 
3 https://reflex.udir.no/Egenvurdering 
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Side 7 av 7 

 
 
 

Direktoratets oppgaver: 
• Koordinere tilbudet på nasjonalt nivå  
• Arrangere en nasjonal samling i semesteret  
• Tildele midler til embetene 
• Samarbeide med embetene om regionale samlinger 
• Motta rapporter fra embetene om erfaringer, utvikling og bruk av midler 
• Bidra til erfaringsdeling mellom embetene 
• Formidle relevant fagstoff og pedagogiske ressurser 

 
Direktoratet ønsker tett dialog med embetene som deltar i det samlingsbaserte tilbudet. Vi 
legger opp til egne nettverkssamlinger mellom alle embetene og Utdanningsdirektoratet. I 
tillegg vil vi møtes under nasjonale samlinger. Embetene vil også få midler, for arbeid og 
regionale samlinger, i supplerende tildelingsbrev. 
 

8. Økonomi   
Utdanningsdirektoratet tildeler midler til barnehagemyndighet og skoleeier via 
Fylkesmannen. Barnehagemyndighet og skoleeier disponerer midlene ut fra 
forhåndsdefinerte kriterier. Kommunen skal bruke disse midlene til å  
 

- dekke frikjøp/tilsetting av ressursperson(-er) gjennom hele deltakerperioden  
- dekke reise i forbindelse med møter og samlinger i regi av  Utdanningsdirektoratet 

og/eller Fylkesmannen 
- gjennomføre lokal oppstartsamling  
- dekke utgifter til møter og samlinger i lokale nettverk underveis  

 
 

- Hver barnehagemyndighet som deltar får tildelt tilskudd på 260.000 kr som skal 
dekke hele deltakerperioden.  

- Hver skoleeier som deltar får tildelt tilskudd på 260.000 kr som skal dekke hele 
deltakerperioden.  

- Hver frittstående skole som deltar får tildelt 100.000 kroner. 
 
Kommuner som deltar både som barnehagemyndighet og skoleeier mottar altså 520 000 
kroner.  
 
Midlene gjelder for hele deltakerperioden, og deltakelse krever derfor også en viss 
egenfinansiering fra kommunen. Kommunen skal benytte midlene i løpet av 
deltakerperioden på en slik måte at det gagner barnehagenes/skolens deltakelse. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Marit Hognestad Are Solstad 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

311



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1043-5 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 29.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
109/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter 

Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-08-460 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Forskrift om politivedtekt, Nordreisa 
kommune, Troms, som vedlagt for kommunestyret 24.09.20.   
 

 

Vedlegg 

1 Forslag til forskrift om politivedtekter Nordreisa kommunes 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar Forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms, som vedlagt for 
kommunestyret 24.09.20.   
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes forskrift om politivedtekt ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 30. april 
1984 og 7. november 1985, og ble stadfestet av Justisdepartementet 16. april 1986. 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 Forskriften har ikke vært revidert siden. Siden 1986 
har det skjedd nye endrede samfunnsforhold og lovendringer som tilsier at forskriften bør 
revideres.  
 
Politiloven § 14 https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 regulerer innholdet i politivedtekter for 
kommunene. Formålet er å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og hindre tilgrising på 
offentlig sted (alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel).  Politidirektoratet har i 
Rundskriv 2018/002 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt til bruk for landets kommuner 
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-
2018-02.pdf.  
Direktoratet ber om at alle kommuner gjennomgår og reviderer egne politivedtekter sett i lys av 
ovenfornevnte normalvedtekter.  
 
Det er kommunestyret som vedtar forskrift om politivedtekter som håndheves av politiet. De 
kommunale politivedtektene kan i tillegg håndheves av kommunen eller personer utpekt av 
kommunen dersom kommunen har fastsatt dette i politivedtektene (forslag i §9-3). Slik 
håndhevelse gjelder likevel ikke opprettholdelse av ro og orden. En kommunal politivedtekt er å 
anse som en lokal forskrift og skal derfor saksbehandles i henhold til forvaltningsloven krav i §§ 
37-40. Forskrift må sendes på høring, vedtas av kommunestyret og stadfestes av 
Politidirektoratet. 
 
Kommunedirektør sammen med ordfører, har faste samarbeidsmøter i politiråd, med 
regionlensmann Nord-Troms, Troms politidistrikt. I møte har regionlensmann fremmet ønske 
om revidering av vedtektene fra 1986. Samarbeidsmøtet gjennomgikk Lyngen kommunes nye 
politivedtekter. Likelydenes politivedtekt foreslås av politiet som mal for Nordreisa kommunes 
revidering  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-08-460 . 
  

Vurdering 
Forslag om revidert forskrift om politivedtekter for Nordreisa kommune ble lagt frem til 
offentlig høring etter vedtak i Nordreisa formannskap.  
 
Etter høringsfrist 2. juli er det kommet inn en høringsuttalelse, fra politiet, sitat: Politiet i Nord-
Troms har ingen høringsinnspill til forskrift om politivedtekt for Nordreisa kommune. 
 
Forslaget er lik vedtektene i Lyngen kommune, og normalpolitivedtekt fra 2018 med unntak av 
bestemmelser om tigging. Dette med bakgrunn i at tigging eller betleri er ikke lenger straffbart i 
Norge, og at det ikke er et stort samfunnsproblem i Nordreisa kommune. Løsgjengerloven ble 
opphevet i 2006, og fra 1. juli ble det tillatt med tigging som ikke er plagsom. Hoved-
begrunnelsen for å oppheve forbudet mot betleri var at samfunnet bør bruke sosialpolitikk og 
ikke strafferett for å unngå at personer skal tigge. Lyngen kommune har ikke tatt inn regel om 
forbud, det er derfor tillatt å tigge på offentlig sted i Lyngen. Dette vil også gjelde i forelagt 
forskrift for Nordreisa.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret vedtar bestemmelsene som er foreslått i 
vedlegg. Etter vedtak i kommunestyret vil forskriften bli kunngjort i Norsk Lovtidend, stadfestet 
av Politidirektoratet og ikrafttredelse for ny politivedtekt vil være 1 måned etter stadfesting.  
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Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l. 

plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 

bestyrer eiendommen. 

 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 

eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 

arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbebygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på 

stedet. 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 

aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved 

bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 

gående, kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 

sprettert eller lignende. 
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2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 

tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 

desember kl. 1800 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 

dem som ferdes der. 

 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 

hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 

over bakken. 

§ 3-2. Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 

påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 

islagt vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 

fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 

offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 

kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 

til vern for publikum.  

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv. 
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Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet 

med fare eller ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 

snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 

3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus etter grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is. 

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, 

grøft e.l. holdes åpne.  

Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig 

sted. 

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau 

Eier av hus eller grunn, jfr. § 1-2, mot offentlig sted plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 

2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt 

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
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§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 

transportmidler 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 

oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 

eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 

til den som disponerer eiendommen 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 

andre 
(Fjerning av hundeekskrementer reguleres i medhold av hundeloven, og kan ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i 

kommunal forskrift om hundehold.) 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 

på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 

virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 

Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 

skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 

fjernet etter arrangementet. 

 

Kapittel 6. Gravplass 

§ 6-1. Gravplass 

På gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg 

der. Det er forbudt å trenge seg inn på en gravplass når den er stengt for besøk. 

 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 

som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 

innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 
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§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementet sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, 

når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro 

og orden eller avvikling av trafikken. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med 

foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 

18 år. 

 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 

politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av denne, straffes etter politiloven § 

30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1  Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 

e.l på eller utover fortau). 

§ 3-9 Fare for takras 

§3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

320



§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp 

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau. 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

 

Kapittel 10. Ikrafttreden 

§ 10-1. Ikrafttreden. 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet 

Fra samme tid oppheves forskrift 1986-04-16-951 om politivedtekt for Nordreisa kommune, 

Troms.  
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From: Mads Holsbø Eriksen <mads.holsbo@politiet.no> 
Sent: Tuesday, September 22, 2020 12:03:38 PM 
To: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no> 
Cc: Christin Andersen <Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>; Ole Johan Skogmo 
<Ole.Johan.Skogmo@politiet.no> 
Subject: Innspill høringsuttalelse politivedtekter for Nordreisa kommune  
  
Det vises til ønsket om innspill til høring ang. nye politivedtekter for Nordreisa kommune. 
  
Ang. tigging så har politiet i NTLD følgende innspill: 
  
Slik politiet ser det, så utføres tigging i Nord-Troms i praksis utelukkende av omreisende 
miljøer. Dette er miljøer som politiet anser som kriminelle, og man antar blant annet 
menneskehandel er en stor del av kriminaliteten som utføres. I så måte så anbefaler 
politiet i NTLD et forbud mot tigging, tatt med i politivedtektene.  
  
Det er også NTLD sitt ønske at kommunene i Nord-Troms har samme praksis på dette, 
både for å hindre at noen kommuner får et større omfang av tigging som følge av andre 
kommuners forbud, samt at regionen som helhet blir mindre attraktiv som stoppested for 
tiggere i transitt av menneskehandlere. 
  
mvh 
  
Mads Holsbø Eriksen 
Seksjonsleder 
Seksjon for etterretning og forebygging 
Nord-Troms Lensmannsdistrikt 
Troms politidistrikt 
Tlf. 77 79 73 18 
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Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningsloven 
Kommuneloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
I samsvar med forvaltningsloven §37 starter arbeidet med lokal forskrift om folkevalgtes rett til 
godtgjøring i Nordreisa kommune.  
 
Det opprettes et arbeidsutvalg, bestående av politikere fra hvert parti i kommunestyret. 
Arbeidsutvalget velger selv leder. Arbeidsutvalget utarbeider lokal forskrift om folkevalgtes rett 
til godtgjøring som sluttbehandles av kommunestyret i møte 15. 12.2020.  
 
Sak- og arkivleder er sekretær for arbeidsutvalget.  
 
 

Saksopplysninger 
Gjeldende reglement «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune» ble 
vedtatt av kommunestyret i møte 26.10.2017 med justering 29.03.2019. Gjeldende reglement er 
vedtatt med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. 
september 1992 nr. 107, kapittel 7. 
 
I henhold til kapittel 8 i den nye kommuneloven, LOV-2018-06-22-83, skal folkevalgtes rett til 
godtgjørelser fastsettes i form av forskrift. Det er kommunestyret selv som skal vedta 
forskriften.  
 
I ny kommunelov er prinsippene om godtgjøring videreført, men med noen presiseringer og 
krav om at enkelte regler skal vedtas som forskrift.  

- skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse (§ 8-3)  
- dekning av utgifter (§ 8-3)  
- tapt arbeidsinntekt (§ 8-3)  
- godtgjøring for politisk arbeid (§ 8-4)  
- ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse (§ 8-6)  
- permisjon for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse (§ 8-10) 

323

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov
file:///C://Users/ee0708/Downloads/Reglement+for+folkevalgte%2520(5).pdf


 
FVL §2 definerer en forskrift som en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 
myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til et ubegrenset antall eller en 
ubestemt krets av personer. 
 
Den nye kommuneloven har definert hva som menes med folkevalgte. Med folkevalgte menes 
medlemmer av kommunestyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt 
organ, eller et annet kommunalt organ jfr. kl. §§ 5-1 og 5-2. 
 
Det følger av FVL §37 at kommunestyret skal påse at saken er «så godt opplyst som mulig» før 
en forskrift blir vedtatt. Forvaltningsorganet skal som hovedregel sende forslaget til berørte 
virksomheter og organisasjoner for uttalelse før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet.  
Hensikten er å gi de virksomhetene og organisasjonene som blir berørt, en mulighet til å fremme 
sine synspunkter.  
 
Det er opp til kommunestyret å bestemme hvordan høringen skal gjennomføres. Høringen skal 
vanligvis være skriftlig, men kommunestyret kan samtykke i muntlige uttalelser. Det følger av 
samme paragraf at høring kan unnlates hvis det ikke er praktisk mulig eller at det anses åpenbart 
unødvendig m.v.  
 
Etter at forskriften har vært ute på høring skal kommunestyret vedta forskriften. Deretter skal 
den, i henhold til FVL §38 c), kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 

Vurdering 
I ny kommunelov kapittel 8 står det at folkevalgtes kompensasjon m.v. som ombudsmenn skal 
fastsettes i forskrifts form. Forslag til forskrift skal i henhold til forvaltningslovens § 37 2. ledd 
ut på høring før vedtak fattes. I henhold til § 37, 4. ledd c kan dette unnlates om det må anses 
som åpenbart unødvendig. Kommunedirektør har vurdert det slik at det er de som skal vedta 
forskriften, som i hovedsak også blir berørt av forskriften, og at det i dette tilfellet må regnes 
som åpenbart unødvendig å sende forslag til forskrift på høring. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det settes i gang arbeid med lokal forskrift om 
folkevalgtes rett til godtgjøring i Nordreisa kommune, og at det opprettes arbeidsutvalg 
bestående av politikere fra hvert parti i kommunestyret. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/586-6 

Arkiv:                U60  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 01.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.09.2020 
111/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
• Kommuneloven §§ 9 og 10 
• Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 06.02.1989 
• Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 06.08.2005l 
• Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 16.06.2016 

nr 961 
• Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa, Troms av 24.06.2010 nr 

1252 
 
Vedlegg 
1 Forslag Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Endring i forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol § 5, bokstav c), 2 ledd vedtas. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Endring i forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol § 5, bokstav c), 2 ledd vedtas. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt april 2004, 
revidert juni 2010 og juni 2016. Forskriften regulerer: 
- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling  
- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder  
- Ambulerende skjenkebevilling  
- Dispensasjon/bevillingsrettigheter  
- Stengningsadgang  
- Kontroll  
- Overtredelse/inndragning  
- Bevillingsgebyr  
- Ikrafttredelse 
 
Endringen i 2015/2016 var forholdsvis stor, jfr Stortingets endringer bl.la. på kontroll og 
overtredelsesregler.  
 
Etter praksis på 4 år er det meldt inn behov for endring i forskriften. Halti kulturscene formidler 
et ønske om å skjenke vin og øl før og under arrangement, feks forestillinger eller konserter, 
selv om barn under 18 år er tilstede.  
 
Forskriftens § 5 regulerer ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt 
anledning. §5, punkt c, 2 ledd sitat: «Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og 
utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt 
mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset 
område».   
 
Eksempelvis betyr dette at dersom det skal arrangeres teaterforestilling, revy eller Molliskonsert, 
så kan det ikke selges billetter til barn under 18 år dersom der er gitt skjenkebevilling for 
alkohol. Etter innspill fra virksomhet for kultur er det ønskelig med endring av dette forholdet. 
Dette betyr at man ønsker ta ut § 5c, andre ledd, andre og tredje setning.  
 
Jfr § 5, c, første ledd, er det ordfører som er delegert å tildele ambulerende skjenkebevilling for 
bestemt anledning for deltaker ei åpent arrangement.  
 
Saksgangen for endring av lokal forskrift er at någjeldende forskrift med endringer vedtatt i 
kommunestyret, sendes ut på 4 ukers høring, med høringsbrev til nåværende bevillingshavere / 
høringsparter, annonsering på sosiale medier, nettsted og lokal avis. Høringsfristen ble satt til 7. 
august som ble kunngjort i Framtid i Nord, sosiale medier og nettsted. Høringsdokumenter med 
forskrift har vært lagt ut til ettersyn på Servicetorget og nettsted i høringsperioden.  
Saken med høringsinnspill skal behandles i helse- og omsorgsutvalget og så i kommunestyre for 
endelig avgjørelse. Vedtatt forskrift kunngjøres så i Norsk Lovtidend og gjelder fra 
kunngjøringsdato. 
 
Høringsparter i saken med eget høringsbrev: 
- Samtlige bevillingshavere 
- Politi 
- Nav Storslett 
- Familiesenter 
- Rus og psykisk helsetjenester 
- Kommuneoverlege 
- Alkontroll AS 
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- Nordreisa ungdomsråd 
- Nordreisa Næringsforening 
- Nordreisa næringsutvalg 
- Nordreisa oppvekstutvalg.  
- Fylkesmannen i Troms – avd for sosial- og familiesaker 
- AA Nordreisa 

Vurdering 
Med jevne mellomrom oppstår det behov for å foreta justeringer i lovgivningen og også i lokale 
forskrifter.  
 
Formålet med alkoholregulering er ifølge alkoholloven § 1-1 sitat «å begrense i størst mulig 
utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et 
ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»  
 
Salg av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) er ulovlig til personer under 18 år, og ulovlig 
å selge over 22 volumprosent etanol til personer over 20 år. Dette innebærer at det er forbudt å 
skjenke eller utlevere alkohol til personer som er yngre enn 18/20 år. Videre sier alkoholloven § 
8-9 første ledd nr 5 at det er forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på offentlig 
sted. Det er likevel ikke forbudt å drikke alkohol når man er under 18/20 år, og forskning viser 
at de fleste debuterer før de fyller 18 år. Drikkefrekvensen er lavere blant norske 15-16 åringer 
enn i de fleste andre land i Europa.  
 
Kommunestyret står relativt fritt til å ta alkoholpolitiske hensyn når bevilling skal gis. 
Alkoholloven åpner for store variasjoner mellom kommunene. Alkoholloven oppstiller visse 
vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis. Når disse vilkårene er oppfylt, er det 
opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om bevilling skal gis. Den enkelte kommune kan 
velge ikke å gi salgs- eller skjenkebevillinger i det hele tatt, mens andre ønsker å føre en liberal 
politikk. Bl.a. kan det legges det vekt på antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, 
målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig. Kommunens skjønn kan ikke overprøves av fylkesmannen. Det er vide 
rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av bevillingssøknader.  
 
Hensynet til å begrense tilgjengeligheten av alkohol faller innenfor lovens ramme. Under 
behandling av forrige revidering av forskriften i kommunestyre desember 2015, ble saken utsatt, 
og helse- og omsorgsutvalget ble bedt om å vurdere bla. aldersgrense hvor det serveres alkohol. 
I kommunestyrets vedtak landet da på dagens regler, om at det ikke gis ambulerende bevilling 
på arrangement med ungdom tilstede. Den lokale alkoholpolitikken bør handle om mer enn hva 
som er lønnsom business. Signaleffekten på at man kan skjenke alkohol i offentlig bygg med 
barn tilstede er motstrid til alkoholforebyggende arbeid blant unge. Det er mange gode grunner 
til at aldersgrensen for alkohol er 18 år. Den viktigste er å bidra til å utsette ungdommers 
alkoholdebut lengst mulig. Forskning viser at aldersgrenser er et av de viktigste tiltakene for å 
utsette unges alkoholdebut og redusere forbruket.  
 
På den annen side kan også hensynet til en rimelig tilgjengelighet for publikum tillegges vekt. 
Bl.a. kan næringspolitiske hensyn kan være relevante i vurderingen. Feks kan kommunen legge 
vekt på ønsket om å stimulere utviklingen i visse deler av kommunen. Bl.a fastslo Høyesterett i 
dom Rt. 1996 side 78, at en kommune har adgang til å legge vekt på ønsket om å skape et 
levende sentrum og å øke trivselen der. 
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Det er kommet inn ett høringsinnspill, fra Nord-Troms lensmannsdistrikt, sitat: Nord-Troms 
lensmannsdistrikt har ingen spesielle merknader utover at under § 5 pkt. d 2.avsnitt fjernes 
ordet «lensmann» og erstattes med «politiet».    
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil kommunedirektøren foreslå at helse- og omsorgsutvalget og 
kommunestyret vedtar følgende endring i lokal forskrift:  
  
Fra gjeldende regler,§ 5, bokstav c), 2 ledd sitat:   
 
Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. Det skal ikke gis 
skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten 
aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv 
om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område. 
 
 
Til § 5, bokstav c), 2 ledd:  
 
Det innhentes uttalelse fra Politiet før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b.  
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms 

 

§ 1.Forskriften regulerer 

a) Forskriften regulerer 

- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling 

- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder 

- Ambulerende skjenkebevilling 

- Dispensasjon/bevillingsrettigheter 

- Stengningsadgang 

- Kontroll 

- Overtredelse/inndragning 

- Bevillingsgebyr 

- Ikrafttredelse. 

b) Bevillingsperioden gjelder for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

§ 2.Åpningstider og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra klokken 02.00 til klokken 06.00, jf. 

serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 

volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) fra klokken 

11.00 til klokken 02.00. 

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 

volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 

§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider 

kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom: 

- mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00 

- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 

til klokken 18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai er ikke tillatt, jf. alkoholloven § 3-7, tredje 

ledd. 

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder 
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Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved 

overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder 

overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til 

tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. 

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 

a) Ambulerende skjenkebevilling. 

Nordreisa kommune har en (1) ambulerende skjenkebevilling. 

Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin til sluttede selskaper, og er tenkt brukt ved 

bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til person og 

skjenkested først når den benyttes. 

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 

arrangementet skal avholdes. 

b) Skjenkebevilling for en enkelt anledning. 

Skjenkebevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og 

vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt skjenkebevilling for 

hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig skjenkebevilling eller som skjenkebevilling til sluttet 

selskap. Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte 

brennevin for en enkelt anledning. 

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 

arrangementet skal avholdes. 

c) Delegering. 

Iht. kommuneloven § 9 pkt 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et lukket 

arrangement (alkohollovenl § 4-5) samt bevilling for en bestemt anledning (alkoholloven § 1-6, 2. 

ledd siste setning), for deltakere i åpent arrangement. 

Det innhentes uttalelse fra politiet før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. 

Ordfører avgjør skjenketid for arrangement. 

Vedtak etter § 5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. 

Vedtak etter § 5 kan påklages til kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28. 

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter 

Jf. serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, andre ledd, kan kommunestyret ved behandling av 

den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra 

tiden i denne forskrifts § 2. 
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§ 7.Stengningsadgang 

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 7 dager dersom det 

er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller 

skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested i 

inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller 

allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd. 

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil 

videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd. 

§ 8.Kontroll og inspeksjon 

Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av 

alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3, 

første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften. 

Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres 

for et bestemt tidsrom av rådmann, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538. 

Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i Nordreisa helse- og 

omsorgsutvalg. Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538, kapittel 9. 

Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen. Kommunen skal årlig 

utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jf. alkoholforskriften 

§ 9-7. 

Innenfor rammen av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 kan kommunen fastsette nærmere retningslinjer 

for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene. 

§ 9.Overtredelse/inndragning  

§ 9-1. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til § 10-6 gjelder 

der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 8 i denne forskriften eller rapport fra andre 

myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine 

plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i 

medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i 

bevillingsvedtaket.  

§ 9-2. Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 

prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir 

tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
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Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 

1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 

første ledd.  

§ 9-3. Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd 

- brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 hindring av kommunal 

kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne 

forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 

første ledd i alkoholforskriften 

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4 

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 

første ledd 

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. 

alkoholloven § 1-5 tredje ledd. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-

1 i alkoholforskriften 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i 

alkoholforskriften 

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c 

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd 

- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd. 

 

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften 

- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften 

- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i alkoholforskriften 

- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften 

- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i alkoholforskriften 

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3 

- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i alkoholforskriften 
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- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet 

alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.  

 

§ 9-4. Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen 

tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3. 

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en 

overtredelse enn det som følger av § 9-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter 

også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 9-2, i de alvorligste tilfellene for 

resten av bevillingsperioden. 

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i 

vedtaket.  

§ 9-5. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 

tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med 

vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, 

kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning 

hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.  

§ 9-6. Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

§ 10.Bevillingsgebyr 

Fastsettelse av bevillingsgebyr skjer i hht departementets forskrift om gebyrsatser og innbetaling av 

gebyr. 

§ 11. I krafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato1 i Norsk Lovtidend. 

Fra samme tid oppheves forskrift 24. juni 2010 nr. 1252 om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 

Nordreisa kommune, Troms. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/85-13 

Arkiv:                251  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 10.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
112/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 
61/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 

 

Startlån - viderformidlingslån fra Husbanken 

Henvisning til lovverk: 
FOR-2019-11-18-1546 Forskrift om lån fra Husbanken 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommune følger Husbankens forskrifter for Startlån, og det er derved ikke 

behov for lokale retningslinjer. 
2. Nordreisa kommune søker Husbanken om ytterligere 5 mill kroner i viderformidlingslån 

Startlån i 2020. 
3. For økonomiplanperioden 2021 – 2024, legges det årlig av kr 100.000,- til 

boligetablering samt kr 300.000, - til boligtilpasning.    
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyret har i møte 25.06.20, sak 61/20 bedt om at retningslinjene for startlån 
revideres.  
 
Nordreisa kommune hadde egne retningslinjer for startlån frem til 2017 (PS78/17), da 
kommunestyret vedtok at disse skulle utgå og husbankens retningslinjer skulle følges. Dette på 
grunn av at Husbanken endret vilkårene for å dele ut startlån, bl.a. ble førstegangs etablere ikke 
lengre i målgruppen og endringer i retningslinjer for banker, feks 85% (av boligens verdi) 
regelen som regulerer at banker ikke lenger godtar startlån som topplån for fullfinansiering. 
Kriteriene for å få innvilget startlån og tilskudd er blitt begrenset slik at retningslinjene ikke var 
i hht til forskrift for startlån. 
 
Startlån er en behovsprøvd ordning som skal medvirke til at husstander med blant annet svak 
økonomi, særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, enslige forsørgende, flyktninger og 
andre økonomiske vanskeligstilte, skal kunne skaffe seg egen bolig. 
 
Husbanken har egen forskrift (FOR-2019-11-18-1546) som regulerer formål og hvem som skal 
få startlån, at startlån skal bidra til at «personer med langvarige boligfinansieringsproblemer».  
 

334



Det gis lån til:  
- kjøp av bolig 
- utbedring og tilpasning av bolig 
- oppføring av ny bolig 
- refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. 
 
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om 
søkeren (forskriften § 5-4):  
a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. 
b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 

inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. 
c)  om husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet 

til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det. 
d)  om husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån 

kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin. 
c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer 

utvikling av det lokale næringslivet. 
d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 
 
Kommunen kan fullfinansiere boligkjøp og kan gi startlån alene, eller sammen med tilskudd til 
boligetablering eller boligtilpasning. Nordreisa kommune fikk tidligere (til og med 2019) 
tilskudd til etablering kr 100.000,- og kr 300.000, - til boligtilpasning fra staten.  
Dette er nå lagt inn i rammen til kommunene, og kommunene bes om å budsjettere inn midlene 
til formålene. Bruk av tilskudd gjør det mulig å finne gode løsninger for flere husstander med 
store utfordringer eller særskilte behov. 
 
Nordreisa kommune har opptatt opp 15 mill kr i startlån i 2020, og hele potten er 
videreformidlet i år. I fjor ble 8 mill kr videreformidlet. Det er kommet mange søkere i år. 
Hovedgruppen er søknad om refinansiering av dyre lån i andre banker (BlueStep lån) og 
barnefamilier.   
 

Vurdering 
Kriteriene for bruk av startlån fra Husbanken og retningslinjer banker har blitt endret gjennom 
flere runder. Forskrift av 01.04.2014 endret ordningen med Startlån, som gjorde at unge i 
etablererfasen ikke lengre er i målgruppen. Kriteriene for å få innvilget startlån og tilskudd er 
blitt begrenset.  
 
Forskriften om lån fra Husbanken gir tydelige regler på målgruppe og regulerer tildelingen av 
startlånmidler på en god og oversiktlig måte. Kommunedirektøren mener det ikke er behov for 
egne retningslinjer for gjennomføring av videreformidlingslånet startlån. Kommunens 
retningslinjer kan ikke stride mot forskrift og husbankens egne retningslinjer  
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/  
 
Som tiltak for videreformidling og imøtekomme mange søkere vil det være gunstig om 
Nordreisa kommune opptar viderformidlingslån i hht til romslige rammer, slik at flere 
startlånsøkere ikke konkurrerer om en «pott». I tillegg at man trekker ut 400.000,- som legges 
inn i rammen som formål tilskudd og tilpasning.  
 
Kommunedirektøren vil derfor foreslå at kommunestyret om å oppta 5 mill kroner ekstra i 
startlån for 2020 samt at man legger av tilskuddsmidler til tilpasning og etablering i 
økonomiplanperioden.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/565-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 27.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Nordreisa næringsutvalg 10.09.2020 
113/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Forslag om endringer i reglementet for Næringsutvalget i Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forslag til endring av reglement for næringsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 10.09.2020  
 

Behandling: 
Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Karl-Gunner Skjønsfjell (H): 
 
Følgende skal føyes til i §2: Ordfører skal være medlem av næringsutvalget. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Følgende endringer i reglementet vedtas gjennomført: 
 
§2 andre avsnitt: Setningen «Leder skal være ordfører» slettes. «Ordfører skal være medlem av 
næringsutvalget» føyes til. 
 
§5 andre avsnitt: Setningen «Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet» korrigeres 
til «Møteinnkalling skal skje minst 8 dager før møtet» 
I §7 må det inntas en ny setning, som følger: «Endringer i reglementet er vedtatt i Nordreisa 
kommunestyre 24.09.2020», med henvisning til korrekt saksnummer. 
 
Alle steder i reglementet der det henvises til rådmann, skiftes ordet «rådmann» ut med 
«kommunedirektør». 
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Kommunedirektørens innstilling 
Følgende endringer i reglementet vedtas gjennomført: 
§2 andre avsnitt: Setningen «Leder skal være ordfører» slettes. 
§5 andre avsnitt: Setningen «Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet» korrigeres 
til «Møteinnkalling skal skje minst 8 dager før møtet» 
I §7 må det inntas en ny setning, som følger: «Endringer i reglementet er vedtatt i Nordreisa 
kommunestyre 24.09.2020», med henvisning til korrekt saksnummer. 
Alle steder i reglementet der det henvises til rådmann, skiftes ordet «rådmann» ut med 
«kommunedirektør». 

Saksopplysninger 
I forbindelse med endringen i formannsvervet for næringsutvalget når dagens utvalg tiltrådte, 
har administrasjonen gjennomgått gjeldende reglement, og foreslår her den nødvendige 
endringen det medfører. Samtidig er det ryddet opp i en uhendig formulering, der det som 
foreslås fjernet er streket over, se vedlegg. I tillegg er alle steder der kommunedirektør er 
betegnet som rådmann streket over. Det betyr at rådmann skal skiftes ut med kommunedirektør 
gjennomgående i reglementet. 

Vurdering 
Med disse endringene skal reglementet være i tråd med gjeldende praksis. 
 
Etter anmodning er det undersøkt om regelverket henviser til korrekte paragrafer i 
kommuneloven. Det er i reglementet henvist til kommuneloven to steder: 
§1 i reglementet henviser til kommunelovens §10. Det synes å være korrekt 
§3 i reglementet henviser til kommunelovens §23. Det synes å være korrekt 
 
Dersom det ønskes gjort flere endringer i reglementet kan det vurderes å slette henvisninger til 
diverse lover om gjelder opplistingen over de oppgaver næringsutvalget er tildelt. I stedet kan 
dette beskrives kun med oppgavenes navn.
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§ 1 Hjemmel 
Næringsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.   

 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 

Næringsutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte medlemmer og i 

tillegg 2 valgt fra næringslivet. Næringsutvalget skal ha 2 representanter fra næringslivet.  En fra 

næringsforeningen og en fra primærnæringen.  Disse velges av næringslivet selv. Næringslivets 

representanter blir medlemmer av utvalget med de samme rettigheter og plikter som de 

politiskvalgte. 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder skal være ordfører.  

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv 

om det er valgt varamedlem. Er næringsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal 

suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller blir 

løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. Utvalget må 

tilfredsstille likestillingsloven krav om minst 40 % fra hvert kjønn. 

 

 

 

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

kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og 

bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur. 

 

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

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

kommunestyret. Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og 

etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Næringsplan skal være 

styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling. 

 

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

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

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

ansvarsområder.  

Reglement for Næringsutvalget i Nordreisa kommune  

 

Dok id:   

Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave:  

1 

Skrevet av:  

Ellinor Evensen 

 

Gjelder fra 

16.10.2015 

Godkjent av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015  

PS 32/15 og PS 33/15 

Side nr: 

3-3  
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Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen. 

 

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

 EØS-avtalens regler om statsstøtte. 

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

 Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

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

 Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens plan- 

og næringsutvalg 7.4.2003 

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

 Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01. 

 

Næringsutvalget er fondstyre for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. Søkerne har vanlig 

klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skriftlige. I delegerte saker er 

næringsutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen er klageorgan.  

 

Saker der næringsutvalget har avgjørelsesrett: 

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

søknadssummen er over 100 000 kr jfr. delegasjonsreglement. 

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

- Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter 

departementets retningslinjer jfr. delegasjonsreglement. 

- Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan. 

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

- Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker jfr. 

delegasjonsreglement.  

 

Saker hvor utvalget har uttalerett: 

- Plansaker innen næringssektoren 

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

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

- Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur. 

 

Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene 

som sorter under næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.  
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§ 4 Mindretallsanke 
 

I saker der næringsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 

mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. Slike 

krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres. 

 

 

 
§ 5 Næringsutvalgets møter 
 

Næringsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når 

minst 2 av medlemmene krever det. 

 

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  

Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal 

saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på rådhuset til 

offentlig ettersyn, med mindre saker er unntatt offentlighet. 

 

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 

flertallsvalg. Næringsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 

ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende. 

 

Rådmannen eller dennes representant har møte og talerett. 

 

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. 

 

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av næringsutvalget og andre 

med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside, med unntak av de saker som ligger under  

 

Møtene i næringsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler. 

Næringsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern, 

forretningsmessige hemmeligheter eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier 

det. 

 

 

§ 6 Sekretariatet 
Sekretariatsfunksjonen for næringsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de han/hun 

bemyndiger, er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som behandles.  

 

§ 7 Endringer i reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 

naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 

rådmannen.  

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 

 

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 PS 32/15 og PS 33/15 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/717-3 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 26.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
114/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 
13. september 2021 avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 12. september 2021. 
 
Valglokalet på Storslett skal ha åpent 12. og 13. september 2021. 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 03.08.2020 opplyser Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet at 
valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme om det i vedkommende kommune på en eller flere 
steder også skal avholdes valg søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9-2 (2). 
 
Stortinget har vedtatt å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. De 19 
valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021 følger i all hovedsak den gamle fylkesstrukturen, 
men det har forekommet noen endringer som følge av regionreformen. En fullstendig 
oversikt over inndelingen av valgdistriktene finnes i valgforskriften. 
 
Kommunestyret kan selv med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmer vedta at det på ett eller 
flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 
må treffes senest samtidig med budsjettet for det årete valget skal holdes. 
 

Vurdering 
Det har siden 2011 kun vært valglokalet på Storslett med søndagsåpent i kommunen. Velgerne 
har mulighet å avgi forhåndsstemmer fra 1. juli og helt frem til fredag 9. september. Velgerne 
kan forhåndsstemme på hvilket som helst stemmemottak i landet, uavhengig om de bor i 
kommunen eller ikke. Dersom det skal være søndagsåpent i flere enn et stemmelokale, må det 
tas hensyn til økning i leie- og lønnsutgifter. 
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Med tanke på kommunens økonomiske situasjon og gode erfaringer ved å ha et valglokale åpent 
søndag, anbefaler kommunedirektøren at ordningen med å ha kun et valglokale åpent søndag 
videreføres til også å gjelde Stortings- og sametingsvalget 2021. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1459-66 

Arkiv:                X42  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 06.07.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 
115/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Suppleringsvalg - valg av meddommer til tingrett 2021-2024 

Henvisning til lovverk: 
Domstolloven 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 14.09.2020  
 

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Meddommer til tingrett 2021-2024: Odd Rudberg  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Meddommer til tingrett 2021-2024: Odd Rudberg  
 
 
Webside - domstol 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å foreta suppleringsvalg av 1 mann som meddommer til 
tingretten, forslaget  kommunestyret  
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 25.06.2020 i PS 90/20 valg av meddommere 2021-
2024: Jordskifterett, lagmannsrett og tingrett.  
 
Det viser seg ved innrapportering av meddommere til domstolen at Nordreisa kommunestyre har 
valgt en mann som meddommer til tingretten som er passert i alder 70 år – Nils Peder Sara.  
Dette skyldes at det ved behandling og utvelgelse av meddommere i møte i valgutvalget ikke ble 
oppdaget at han var passert i alderen. 
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https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/%C2%A768
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/meddommervalg/ofte-stilte-sporsmal/


 
Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges både 
til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. 
 
Kommunen plikter å kontrollere at kandidaten oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. 

Vurdering 
Kommunedirektøren tilrår at valgutvalget foretar suppleringsvalg til tingretten og legger 
forslaget frem for kommunestyret for behandling og vedtak.  
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Nordreisa kommune 

Ráissa suohkan 

Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/852-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 25.08.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

58/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 

21/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 

116/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad om permisjon fra verv - Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) 

Henvisning til lovverk: 

Valgloven  

Kommuneloven 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

• Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 

Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 

Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 

Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 

Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 

Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 

Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 

Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 

Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 

Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 

 

SP medlemmer Varamedlemmer 

1. Olaug Bergset 

2. Tanja Veronica Birkeland 

3. Svein-Erik Falck 

4. Harald Arne Johannes Evanger 

5. Ola Helge Dyrstad  

6. Jan Harald Tørfoss 

7. Johanne Elfrida Sommersæter 

8. Tove-Mette Kristiansen 

9. Pål Halvor Bjerkli 

10. Hugo Bjørnnes 

11. Isabel Kanutte Vangen 

12. Jarle Kiil 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov


13. Torbjørn Johansen 

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 

Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Olaug Bergset 

2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 

2. Svein-Erik Falk  

3. Ola Dyrstad 

4. Jan Harald Tørfoss 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 14.09.2020  

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

• SP sin liste i administrasjonsutvalget: Ny varamedlem nr. 3. Johanne Sommersæther 

• SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget: Ny fast medlem Tove Mette Kristiansen 

Nytt varamedlem nr. 4 Tanja Birkeland 

• Tove Mette Kristiansen (Sp) personlig vara for Tom Vegar Kiil (Sv) i klageutvalget  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

• SP sin liste i administrasjonsutvalget: Ny varamedlem nr. 3. Johanne Sommersæther 

• SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget: Ny fast medlem Tove Mette Kristiansen 

Nytt varamedlem nr. 4 Tanja Birkeland 

• Tove Mette Kristiansen (Sp) personlig vara for Tom Vegar Kiil (Sv) i klageutvalget  

 

Kommunedirektørens innstilling 

Kommunedirektøren tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

• Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 

Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 

Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 

Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 

Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 

Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 

Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 

Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 

Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 

Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 

 

SP medlemmer Varamedlemmer 

14. Olaug Bergset 

15. Tanja Veronica Birkeland 

16. Svein-Erik Falck 

19. Jan Harald Tørfoss 

20. Johanne Elfrida Sommersæter 

21. Tove-Mette Kristiansen 



17. Harald Arne Johannes Evanger 

18. Ola Helge Dyrstad  

22. Pål Halvor Bjerkli 

23. Hugo Bjørnnes 

24. Isabel Kanutte Vangen 

25. Jarle Kiil 

26. Torbjørn Johansen 

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 

Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

3. Olaug Bergset 

4. Harald Evanger 

 

5. Tanja Birkeland 

6. Svein-Erik Falk  

7. Ola Dyrstad 

8. Jan Harald Tørfoss 

 

Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fatte følende vedtak: 

• Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i administrasjonsutvalget: 

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Olaug Bergset 

2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 

2. Svein-Erik Falk  

3. .. 

4. Ola Dyrstad 

 

• Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget 

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Svein-Erik Falk 

2. ... 

 

 

1. Tove Mette Kristiansen 

2. Pål Halvor Bjerkli 

3. Guro Boltås 

4. Hugo Bjørnnes  

 

• Suppleringsvalg for resten av valgperioden i klageutvalget: 

 

 Medlem Personlig varamedlem 
Kommunestyret Tom Vegar Kiil (Sv) Leder ...... 
Kommunestyret Anne-Rose A. Mikkelsen (Krf) Tor Arne Isaksen (Krf) 
Administrasjonsutvalget Sigrund Hestdal (Ap) Nestleder Karl-Gunnar Skjønsfjell 

(H) 
Driftsutvalget Ola Dyrstad (Sp) Herman Olaussen 

Hermansen (H) 
Helse- og omsorgsutvalget Tore Elvestad (Ap) Tanja Birkeland (Sp) 
Næringsutvalget Olaug Bergset (Sp) Terje Eriksen (Ap) 
Formannskapet  Anne Kirstin Korsfur (Frp) John Karlsen (Frp) 
Oppvekst- og kulturutvalget  Terje Olsen (H) Arnhild Andreassen 

(Krf) 

 



 

Saksopplysninger 

Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) har i e-post av 14.08.2020 søkt om permisjon fra alle sine verv i 

Nordreisa kommune ut denne perioden. Permisjonssøknaden er grunngitt med at hun skal ha 

studier i en annen by. 

 

Ragnhild Sellevoll Dyrstad har følgende verv: 

• Medlem nr. 5 på SP sin liste i kommunestyret 

• Varamedlem i formannskapet 

• Varamedlem i administrasjonsutvalget  

• Medlem i oppvekst- og kulturutvalget 

• Varamedlem i klageutvalget 

 
Valgloven § 14-2 lyder:  

1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar nytt 

valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående ubesatt  

 

For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 

kommunestyrevalget som legges til grunn: 

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2


 
 
Vurdering  

Det vises til kommunelovens § 7 andre avsnitt som har følgende ordlyd:   

«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden.» 

 

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av  

at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine  

plikter i vervet”.  

 

Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold  

eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig  

motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov#shareModal


For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 

kommunestyrevalget som legges til grunn. 

 

 



 

Nordreisa kommune 

Ráissa suohkan 

Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/852-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 

Evensen 

 Dato:                 25.08.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

58/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 

21/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 

116/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad om permisjon fra verv - Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) 

Henvisning til lovverk: 

Valgloven  

Kommuneloven 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

• Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 

Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 

Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 

Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 

Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 

Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 

Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 

Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 

Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 

Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 

 

SP medlemmer Varamedlemmer 

1. Olaug Bergset 

2. Tanja Veronica Birkeland 

3. Svein-Erik Falck 

4. Harald Arne Johannes Evanger 

5. Ola Helge Dyrstad  

6. Jan Harald Tørfoss 

7. Johanne Elfrida Sommersæter 

8. Tove-Mette Kristiansen 

9. Pål Halvor Bjerkli 

10. Hugo Bjørnnes 

11. Isabel Kanutte Vangen 

12. Jarle Kiil 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov


13. Torbjørn Johansen 

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 

Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Olaug Bergset 

2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 

2. Svein-Erik Falk  

3. Ola Dyrstad 

4. Jan Harald Tørfoss 

 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 14.09.2020  

Behandling: 

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

• SP sin liste i administrasjonsutvalget: Ny varamedlem nr. 3. Johanne Sommersæther 

• SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget: Ny fast medlem Tove Mette Kristiansen 

Nytt varamedlem nr. 4 Tanja Birkeland 

• Tove Mette Kristiansen (Sp) personlig vara for Tom Vegar Kiil (Sv) i klageutvalget  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

• SP sin liste i administrasjonsutvalget: Ny varamedlem nr. 3. Johanne Sommersæther 

• SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget: Ny fast medlem Tove Mette Kristiansen 

Nytt varamedlem nr. 4 Tanja Birkeland 

• Tove Mette Kristiansen (Sp) personlig vara for Tom Vegar Kiil (Sv) i klageutvalget  

 

Kommunedirektørens innstilling 

Kommunedirektøren tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

• Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 

Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 

Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 

Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 

Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 

Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 

Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 

Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 

Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 

Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 

 

SP medlemmer Varamedlemmer 

14. Olaug Bergset 

15. Tanja Veronica Birkeland 

16. Svein-Erik Falck 

19. Jan Harald Tørfoss 

20. Johanne Elfrida Sommersæter 

21. Tove-Mette Kristiansen 



17. Harald Arne Johannes Evanger 

18. Ola Helge Dyrstad  

22. Pål Halvor Bjerkli 

23. Hugo Bjørnnes 

24. Isabel Kanutte Vangen 

25. Jarle Kiil 

26. Torbjørn Johansen 

 

• Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 

Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

3. Olaug Bergset 

4. Harald Evanger 

 

5. Tanja Birkeland 

6. Svein-Erik Falk  

7. Ola Dyrstad 

8. Jan Harald Tørfoss 

 

Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fatte følende vedtak: 

• Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i administrasjonsutvalget: 

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Olaug Bergset 

2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 

2. Svein-Erik Falk  

3. .. 

4. Ola Dyrstad 

 

• Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget 

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Svein-Erik Falk 

2. ... 

 

 

1. Tove Mette Kristiansen 

2. Pål Halvor Bjerkli 

3. Guro Boltås 

4. Hugo Bjørnnes  

 

• Suppleringsvalg for resten av valgperioden i klageutvalget: 

 

 Medlem Personlig varamedlem 
Kommunestyret Tom Vegar Kiil (Sv) Leder ...... 
Kommunestyret Anne-Rose A. Mikkelsen (Krf) Tor Arne Isaksen (Krf) 
Administrasjonsutvalget Sigrund Hestdal (Ap) Nestleder Karl-Gunnar Skjønsfjell 

(H) 
Driftsutvalget Ola Dyrstad (Sp) Herman Olaussen 

Hermansen (H) 
Helse- og omsorgsutvalget Tore Elvestad (Ap) Tanja Birkeland (Sp) 
Næringsutvalget Olaug Bergset (Sp) Terje Eriksen (Ap) 
Formannskapet  Anne Kirstin Korsfur (Frp) John Karlsen (Frp) 
Oppvekst- og kulturutvalget  Terje Olsen (H) Arnhild Andreassen 

(Krf) 

 



 

Saksopplysninger 

Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) har i e-post av 14.08.2020 søkt om permisjon fra alle sine verv i 

Nordreisa kommune ut denne perioden. Permisjonssøknaden er grunngitt med at hun skal ha 

studier i en annen by. 

 

Ragnhild Sellevoll Dyrstad har følgende verv: 

• Medlem nr. 5 på SP sin liste i kommunestyret 

• Varamedlem i formannskapet 

• Varamedlem i administrasjonsutvalget  

• Medlem i oppvekst- og kulturutvalget 

• Varamedlem i klageutvalget 

 
Valgloven § 14-2 lyder:  

1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar nytt 

valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående ubesatt  

 

For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 

kommunestyrevalget som legges til grunn: 

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2


 
 
Vurdering  

Det vises til kommunelovens § 7 andre avsnitt som har følgende ordlyd:   

«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden.» 

 

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av  

at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine  

plikter i vervet”.  

 

Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold  

eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig  

motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov#shareModal


For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 

kommunestyrevalget som legges til grunn. 

 

 



 
 

  
            

                 
            

    
 

                   
            

  
 

           
             

             
            

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov#shareModal


         
   

 

ee0708
Tekst i maskinskrift



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1088-18 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 
117/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad om fritak fra verv i Nordreisa eldreråd - Knut M. Pedersen 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for eldrerådet 
Kommuneloven  

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 14.09.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Roy Johnsen går inn som fast medlem fra varamannssiden til eldrerådet.  
Nordreisa pensjonistforening bes komme med forslag på varamedlem.  
Eldrerådet velger selv leder. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Roy Johnsen går inn som fast medlem fra varamannssiden til eldrerådet.  
Nordreisa pensjonistforening bes komme med forslag på varamedlem.  
Eldrerådet velger selv leder. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å innvilge fritak til Knut M. Pedersen fra verv i 
Nordreisa eldreråd og samtidig fremme forslag til kommunestyret på nytt medlem til eldrerådet 
for resten av valgperioden. Eldrerådet velger selv ny leder. 
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https://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3850797.1386.xrduwpyfsq/Reglement+for+eldrer%C3%A5det.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov#shareModal


Saksopplysninger 
Knut M. Pedersen ber i brev av 20.07.2020 å bli fritatt fra sitt verv som medlem og leder av 
Nordreisa eldreråd.  
i sin søknad følgende: 
«Etter å ha hatt en lengere diskusjon med meg selv, er jeg, dessverre, kommet til den konklusjon 
at jeg ikke lengre har motivasjon til fortsette, hverken som leder eller medlem, i Nordreisa 
Eldreråd.  
 
Begrunnelsen er at vi, erfaringsmessig beklageligvis, ikke får svar fra kommunen, hverken på 
om våre brev til dere blir mottatt, eller om hvor og når de blir behandlet, samt at vi ikke blir tatt 
med på råd i saker som gjelder Eldrerådet arbeid.  
Heller ikke purringer ser ut til å hjelpe.  
 
Ut fra dette, velger jeg å anta, at dere ikke ser på Eldrerådet som en seriøs part i forhold til de 
beslutninger som foretas.  
 
Jeg er nå inne i min 4. periode i Eldrerådet, men har aldri opplevd at Rådet er blitt så til de 
grader neglisjert og oversett som i denne perioden.  
 
Jeg har ellers andre interessante saker som opptar meg, og vil derfor be om å bli fritatt for mitt 
verv, både som leder og medlem av Nordreisa Eldreråd.» 
 
 
 
 
Knut M. Pedersen ble valgt som fast medlem fra Nordreisa pensjonistforening til eldrerådet i 
kommunestyremøtet 19.12.2019. I møte i eldrerådet 04.03.2020 ble Knut M. Pedersen valgt som 
leder. 
 
I epost av 5.8.20 opplyser Knut M. Pedersen bl.a. at da han takket ja til og stille som medlem i 
eldrerådet var han ikke motivert til og stille som leder. Han opplyser at han ble valgt som leder 
mot sin vilje i et møte han ikke hadde anledning og delta på.  

Vurdering 
Jf. kommuneloven kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 
eller for resten av valgperioden dersom den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at det 
fører til vesentlig ulempe for han. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget 
for søknaden var kjent på det tidspunktet folkevalgte samtykket i å bli valgt.  
 
Etter en samlet vurdering, anbefaler kommunedirektør at søknaden fra Knut M . Pedersen 
innvilges. Det må samtidig fremmes forslag på nytt medlem. Eldrerådet velger selv ny leder. 
 
 
 
 
 
 

351



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/855-3 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 08.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
118/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad fra Norlandia Eiendom om midlertidig/permanent endring av bruken 
av Storslett hotell 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Epost 17.08.2020 
2 Brev av 17.08.2020 
3 Brev av 08.09.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende fellesforslag: 

 Nordreisa kommune har mottatt skisserte muligheter for framtidig drift av hotellet, men 
kan ikke gi noen forhåndsgodkjenning. 

 Kommunen vil behandle en spesifikk dispensasjonssøknad i henhold til plan- og 
bygningslovens kapittel 19. 

 Saken legges frem for kommunestyret 24.09 for en bred debatt. 
 Hero Norge AS og Mestringshusene Storslett AS inviteres til kommunestyret 24.09 for 

orientering om planene.   
 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling satt opp mot fellesforslaget. Fellesforslaget 
enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune har mottatt skisserte muligheter for framtidig drift av hotellet, men 
kan ikke gi noen forhåndsgodkjenning. 

 Kommunen vil behandle en spesifikk dispensasjonssøknad i henhold til plan- og 
bygningslovens kapittel 19. 

 Saken legges frem for kommunestyret 24.09 for en bred debatt. 
 Hero Norge AS og Mestringshusene Storslett AS inviteres til kommunestyret 24.09 for 

orientering om planene.   
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Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune stiller seg positivt til alle de skisserte mulighetene for framtidig drift av 
hotellet, men kan ikke gi noen forhåndsgodkjenning. Men kommunen er innstilt på å behandle 
en spesifikk dispensasjonssøknad i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 og har i 
utgangspunktet en positiv holdning til at en midlertidig dispensasjon gis i inntil 3 år i første 
omgang. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har mottatt to henvendelser fra Norlandia Eiendom AS om bruk av Storslett hotell 
til annet enn hotelldrift: 
Henvendelse 1 datert 17.08.2020 – midlertidig asylmottak 
Henvendelse 2 datert 08.09.2020 – midlertidig bruk for 6 år som institusjon for tilbud til 
rusomsorg/mestring for inntil 30-40 personer eller ordinært asylmottak. 
 
Kommunen har gitt tilbakemelding om at saken vil bli behandlet i uke 38. 
 
Henvendelse1– midlertidig asylmottak eller permanent asylmottak 
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Den 8.september mottok kommunen en ny søknad om bruk til rusomsorg. 
Henvendelse 2 - midlertidig bruk som institusjon for tilbud til rusomsorg/mestring eller 
fast/midlertidig asylmottak: 

 
Hele brevet ligger vedlagt saken. 
 
Tidligere sak 
I 2015 søkte Norlandia Eiendom om dispensasjon fra reguleringsplan for oppretting av 
asylmottak. Kommunen avslo søknaden, men vedtaket ble klaget til Fylkesmannen i Troms. I 
vedtak derfra ble kommunens vedtak opphevet. Kommunen gjorde så nytt vedtak der det ble gitt 
dispensasjon. 
 

Vurdering 
Omsøkte to saker er ikke søknad om dispensasjon, men forhåndsgodkjenning fra kommunen om 
at Norlandia Eiendom AS kan svare på UDI sin forespørsel om rammeavtale for 
akuttinnkvartering og asylmottak. 
 
Spørsmålet nå er om en slik tillatelse underforstått kan tolkes som et ja også til en evt. søknad 
om dispensasjon hvis Norlandia får et slik anbud, er etter vår mening det springende poeng her. 

355



Kommunen har helt siden Norlandia fikk kjøpe denne tomta ønsket at det skulle drives hotell. 
De siste åra har det ikke vært hotelldrift og Norlandia har aktivt prøvd å selge hotellet, men har 
ikke funnet nye eiere.  
 
Det primære ønsket fra eiers side er å etablere en institusjon for rusomsorg/mestring i dagens 
lokaler, Storslett hotell. Dette under forutsetning at Mestringshusene AS får en avtale med Helse 
Nord gjennom anbudsrunden. 
 
Dernest kan det være aktuelt å bruke hotellbygningen som asylmottak – midlertidig eller 
ordinært. Dette er også avhengig av utfall av anbud. 
 
Storslett Hotell ligger på eiendommen 15/157 som er regulert til hotellformål. Det fordrer derfor 
en reguleringsendring eller dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å etablere en 
institusjon for rusomsorg/mestring i hotellet. Dette vil kreve en behandling etter plan- og 
bygningslovens (PBL) bestemmelser. Endring av gjeldende reguleringsplan kan skje gjennom 
en mindre reguleringsendring fra formålet Hotell/overnatting (SOSI-kode 320) til formålet 
Helse-/omsorgsinstitusjon (SOSI-kode 1168). En mindre reguleringsendring vil normalt ha en 
raskere prosess fra start til godkjenning sammenlignet med en vanlig planprosess. 
 
Dispensasjon kan gis midlertidig eller varig, jf. kap. 19 i PBL. En dispensasjonssak vil som 
oftest ha en vesentlig raskere behandlingstid enn en reguleringsendring. Normalt skal 
kommunen være restriktiv i bruken av dispensasjoner. Men i denne saken hvor tidsaspektet er av 
stor viktighet, vil tilsi at dispensasjon bør brukes. 
 
Det vil være vanskelig for kommunen å forskuttere utfallet av en søknad om dispensasjon. Før 
vedtak treffes skal naboer varsles i henhold til § 21-3 i PBL, og direkte berørte statlige og 
regionale myndigheter skal få mulighet for å uttale seg. Disse uttalelsene kan påvirke 
kommunens vedtak. 
 
Eier er innforstått med at bygget må oppfylle alle krav til sikker og hensiktsmessig drift i 
forhold til forskrifter, men varsler allerede at det vil bli søkt om unntak i forhold til full 
oppgradering i henhold til TEK 17 som ikke anses som kostnadsmessig forsvarlig. Dette vil 
kommunen måtte behandle i egen sak seinere når søknaden om dette foreligger. 
 
Det vil derfor være naturlig på dette tidspunktet at kommunen signaliserer sin holdning til de 
forskjellige mulighetene for bruk av hotellet. De 3 ulike mulighetene er altså oppsummert: 
 

1. Rusomsorg/mestring med 30 – 40 plasser. Antydet at det vil kreve 35 faste stillinger og i 
tillegg vil komme innleid personell. 

2. Ordinært asylmottak med antydet 150 + 20 plasser som vil kreve en døgndrift på 20 
årsverk. 

3. Midlertidig asylmottak hvor det ikke er nevnt noe særlig spesifikt utover at det er 
akuttinnkvartering for inntil 180 plasser avhengig av rammeavtale med UDI. 

 
For kommunen vil det utvilsomt være av stor viktighet at hotellbygget igjen kan tas i bruk på en 
måte som skaper flest mulige og helst varige arbeidsplasser. Alle 3 alternativene vil skape 
arbeidsplasser, men alternativ 1 vil sannsynligvis gi flest arbeidsplasser og ha muligheten for et 
mer varig arbeidssted. Asylmottak er nok mer usikkert i et lengre tidsperspektiv. Det har 
kommunen allerede erfaring med, jf. tidligere drift av asylmottak i de samme lokalene. 
 
Nordreisa kommune har ingen erfaring fra tidligere med privat institusjonsdrift i rusomsorg 
plassert i kommunen. Men det henvises i brevet til lignende institusjoner som Mestringshusene 
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driver på Notodden og Tysnes kommune som kan brukes som referanser. Det er i brevet av 
08.09.oppgitt kommunale referansepersoner som kan kontaktes. Nordreisa kommune forutsetter 
at Mestringshusene AS har vurdert driftsmodellens egnethet i et sentrumsområde og stiller med 
nok ressurser til at institusjonsdriften ikke gir noen negative følger i lokalsamfunnet.  
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Fra: Johnny Sundal (johnny.sundal@norlandia.no)
Sendt: 17.08.2020 14:13:23
Til: Dag Funderud; Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Storslett Hotell - søknad om godkjenning
Vedlegg: Storslett - søkndad om godkjenning 17.08.20.pdf
Hei !
 
Viser til dagens samtale vedr. Storslett Hotell.
 
Til orientering har vi i lengre tid jobbet med flere interessenter i fht.  salg, utleie samt ulike typer samarbeid med
aktører bl.a. i fht. mulighet for ombygging til annen type virksomhet. Dette arbeidet har ennå ikke resultert i noen
konkret men vi jobber uansett videre med dette.
 
Som nevnt pr. tlf. har vi fått en henvendelse fra Hero Norge om mulighet for Storslett Hotell kan inkluderes i en
rammeavtale for akuttinnkvartering  dersom behov skulle oppstå i fremtiden, se vedlagte henvendelse der dette
er beskrevet nærmere.
 
Vi erkjenner at vi er litt sent ute da anbudsfrist hos UDI 31.08.20,  slik at vi hadde satt stor pris på en rask
behandling !
 
På forhånd takk for velvillig  behandling !
 

Med vennlig hilsen / Best Regards 
Johnny R. Sundal
Daglig leder 
E-post: johnny@norlandia.no
Mob: +47 98 22 25 09
www.adolfsen.com

 

Norlandia Eiendom AS
Rådhusgt. 23
0158 Oslo - Norway
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/730-11 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 14.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
119/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad fra Luggeføre bar AS om skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven  
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om serverings- og skjenkebevilling  Luggeføre Bar AS (offentlig) 

 
Saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Kopi av bestått etablererprøve for Agnete Båtnes Braaten 
Kopi av bestått prøve om alkoholloven for Agnete Båtnes Braaten og Marius Johansen  
Kopi av firmaattest 
Kopi av skatteattest 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Under forutsetning at internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8 gis følgende 
bevilling: 

 
 Luggeføre bar AS, org.nr. 924 660 724 ved Agnete Båtnes Braaten gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Luggeføre bar AS, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene 
som beskrevet i søknad. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra 24.09.2020 til 31.12.2023.  
 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Luggeføre bar AS har et fullverdig  

mat/menytilbud.  
 Luggeføre bar AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet  

søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. Serveringsområdet  
skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl.  
13.00 til kl. 02.00.  

 Agnete Båtnes Braaten godkjennes som styrer med Marius Johansen som stedfortreder  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
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Saksopplysninger 
Luggeføre bar AS v/daglig leder Agnete Båtnes Braaten ved søker den 20.07.2020 om ny 
serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkohol etter eierskifte. Serverings- og 
skjenkelokalene er serveringsstedet Luggeføre bar, sentrum 15, med tilhørende avgrenset 
uteområdet. Driftskonseptet er bar og selskapslokale. 
 
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3 med følgende 
skjenketider: 
 
Innendørs: Tirsdager – onsdager – torsdager – fredager og lørdager 
Alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 fra kl 20:00 – kl 02:00 
 
Utendørs i perioden 01.04 – 30.09: onsdager – torsdager – fredager og lørdager 
Fra kl 20:00 – 02.00 
 
Skjenkeareal innendørs er 50 m2 med 45 sitteplasser  
Skjenkeareal utendørs er 30 m2  med 4 sittegrupper med til sammen 25 sitteplasser. 
 
Agnete Båtnes Braaten søkes godkjent som styrer, med Marius Johansen som stedfortreder.  
 
Rapport 21.08.2020 fra Nordfjeldske Kontroll AS etter skjenkekontroll viser at skjenkestedet 
Luggeføre/Minibar1 ikke kunne fremvise tilfredsstillende IK System.  
Kommentar fra kontrollen: Selger på Minibar1 sin bevilling. Ny bevilling kommer når prøve er 
tatt. Bordbestilling for å slippe inn. Antibakk ved dør og inngang. Mangler dokumentert 
opplæring og alkoholloven. 
 
I september i år har styrer og stedfortreder bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen, og 
styrer har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.  
 
Følgende uttalelser er mottatt:  

 Politiet har ingen anmerkninger til søker, skjenkestyrer eller stedfortreder. 
Dette gjelder også servering. 

 NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte 
 Rus- og psykisk helsetjeneste har følgende uttalelse: 

I Nordreisa kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, heter det at kommunen skal 
fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt 
likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og helsemessige problemer.  

 
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i 
befolkningen og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt 
forbruk øker risikoen for sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag 
m.v. Det norske drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker 
og for 3.person. Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den 
nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett. Alkohol er 
ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler (Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011) 

 
Tjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det 
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng 
med kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven 
av 2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011. 
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Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 

§ 1.Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

 
7.Folkehelsetiltak 
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- 
og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, 
fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen 
rusmiddelbruk. 
 
Da søknaden fra Luggeføret bar A/S ikke vil føre til en økning i antall skjenkesteder, har 
ikke Rus- og psykiskhelsetjenesten andre kommentarer enn henvisninger til 
forskningsdata, lovverk og kommunens politiske vedtatte forebyggende mål.  

 

Vurdering 
Forutsatt at internkontroll er ivaretatt, er kravene i alkoholloven og serveringsloven oppfylt. 
Kommunen har ikke mottatt uttalelser som gir merknader til bevillingshaver, styrer eller 
stedfortreder og det foreligger ikke politimessige hensyn som er til hinder for at servering- og 
skjenkebevilling innvilges.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at søknaden innvilges for driftskonseptet bar og selskapslokaler 
med skjenketider som i forslag til vedtak, og at bevilling gjelder til 31.12.2023.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2596-11 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:     10.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
120/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 

Kommunedirektørens innstilling 
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra Gammen 
varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  
Bevillingsperioden gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
Det vises til alkohollovens § 3-4 om tidsinnskrenkinger for salg fra AS Vinmonopolet.  
Åpningstidene for AS Vinmonopolet kan ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen 
alkoholholdig drikk i kommunen. 
 

 

Saksopplysninger 
AS Vinmonopolet søker i brev av 01.09.20 om forlengelse av sin bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 
volumprosent) fra sin butikk i Gammen varehus, Storslett. 
Salgsbevillingen til AS Vinmonopolet utløp 31.12.2019.  Det søkes nå om forlengelse av 
bevillingen fra 01.01.2020.  
 
Det er alkoholloven som regulerer salgsbevilling for AS Vinmonopolet. Fra 1.september 2020 er 
det endringer i alkoholloven når det gjelder åpningstider for Vinmonopolet på lørdager og dager 
før helligdager. Tidligere kunne vinmonopolet selge til kl 15 dager før søndager og helligdager. 
Dette er endret til kl 16:00. i alkoholloven § 3-4. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg 
kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen. 
Endringen berører ikke lokal forskrift for Nordreisa kommune.  
 
Salgstidene for Vinmonopolet er fastsatt i alkoholloven §3-4 sitat:  
«Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og 
helligdager kan salg skje fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn 
fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen.  
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Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. Departementet kan 
bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første hverdager.  
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.» 
 

Vurdering 
Det er rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager som er 
endret til kl. 10.00 – 16.00.  
 
Det er ikke bedt om uttalelse fra politiet da krav til vandel, styrer og stedfortreder ikke gjelder 
for bevilling til AS Vinmonopolet, jfr. §1-7b og §1-7c i alkoholloven.  
 
Salgsbevillingen til AS Vinmonopolet utløp 31.12.2019. Det har vært antatt at bevilgingen varte 
til juni 2021. Det søkes om forlengelse av bevillingen fra 01.01.2020. 
 
Vinmonopol er i en annen særstilling i alkoholloven, i forhold til butikker og serveringssted som 
gjennomfører salg og skjenking og kontroll.   
 
Kommunedirektøren anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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