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Interpellasjon naturslitasje i Nordreisa  
Ordfører - 
 
Vi er privilegert i Nordreisa som har kort avstand til ren, urørt natur. Kanskje ikke helt urørt, 
men i et globalt perspektiv så er den tilnærmet det. Det finnes mye forskning som viser at 
fysisk aktivitet og naturopplevelse er en veldig god kombinasjon for både fysisk og psykisk 
helse. Her vil eksempelvis Ut i NORD bidra positivt til å få flere ut på tur og samtidig gjøre 
nye turmål tilgjengelig for en større brukergruppe. Det er vanskelig å tallfeste hvor mye dette 
sparer samfunnet i reduserte helseutgifter, men det er nok betydelige summer. 
 
Dessverre så vil den økte aktiviteten også medføre ekstra slitasjen på naturen, spesielt på stier 
som går gjennom sårbart terreng som myr og lyngheier. Stisykling vil også øke slitasjen på 
stiene, og om vi får lokket flere stisykkel-turister til området så vil det bli betydelig slitasje. 
En el-stisykkel vil også skape mer slitasje enn en tradisjonell stisykkel, og det er tenkelig at 
majoriteten av stisyklene er el-sykler om få år.  
 
Etter hvert som antallet stisyklister øker så vil også slitasjen på naturen øke, og det begynner å 
haste med tiltak for å redusere og/eller unngå slitasje på de benyttede stiene. Gjørmete og 
ødelagte stier kan skape konflikter mellom ulike brukergrupper, spesielt om turstiene blir 
nedslitt og mindre tilgjengelig for enkelte grupper til fordel for andre. 
 
Vil Ordfører bidra til at Nordreisa kommune igangsetter et arbeid for å redusere slitasjen på 
turstiene i Nordreisa? Dette kan for eksempel skje med klopping og å stille krav til 
kommersielle og organiserte aktører slik at stier kan beskyttes evt. legges utenom sårbare 
områder. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fred Erlend Rundhaug 
Nordreisa SV 
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Interpellasjon fra Svein-Erik Falk (SP) - Forbud mot atomvåpen, støtte til ICAN. 

 

I 2016 besluttet FNs generalforsamling å starte forhandlinger om en internasjonal avtale som forbyr 

atomvåpen, på linje med forbudene mot kjemiske og biologiske våpen. I 2017 vedtok et stort flertall 

av FNs medlemsland traktaten ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som 

forbyr atomvåpen. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje 

avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». 

Norge har boikottet både forhandlingene og avtalen, sammen med atomvåpenstatene og står utenfor i 
denne viktige globale avtalen. 

Vi, i lag med andre kommuner og lokalsamfunn, kan bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter 

gjennom å støtte «ICAN Cities Appeal». Både Trondheim, Tromsø, Levanger og andre kommuner har 
allerede gjort et vedtak om å støtte appellen. 

Jeg mener at Nordreisa kommune bør gi støtte for en atomvåpenfri verden. Å signere ICANs Cities 
Appeal er vårt bidrag til dette. 
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5. mai 2020 

ICAN Cities Appeal - en sak for kommunene!  
 

ICAN Cities Appeal er et opprop for kommuner og byer. Konsekvensene atomvåpenbruk, enten det er 

med hensikt eller en ulykke, utspiller seg på et fysisk sted. Det kan være i en norsk kommune. Til tross 

for at bruk av atomvåpen, eller i verste fall en atomkrig, vil være en internasjonal hendelse, vil 

konsekvensene også være lokale.  

 

Kommunen har ansvar for sine innbyggeres trygghet, infrastruktur, helse og velferd. De lokale 

konsekvensene av atomvåpenbruk vil være katastrofale. Atomvåpen dreper umiddelbart og i generasjoner 

fremover, og har store konsekvenser for natur og miljø. Det er umulig å bygge tilstrekkelig beredskap for 

å håndtere en atomvåpeneksplosjon og de etterfølgende konsekvensene, til det er ødeleggelsene for store 

og strålingsfaren for høy.  

 

Når katastrofen inntreffer er det de folkevalgte lokalt som vil stå ansikt til ansikt med konsekvensene. Da 

nytter det lite å vise til at dette er internasjonal politikk. Derfor er det viktig at by- og kommunestyrer gir 

tydelig uttrykk for deres syn i denne saken.  

 

Appellteksten:  

 

«[Navn på by/kommune] er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot 

lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for 

atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha 

katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor 

støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del 

av avtalen.» 

 

Historien viser oss at lokalt politisk engasjement har vært avgjørende for å legge tilstrekkelig press for 

nedrustning internasjonalt. Når atomvåpenstatene nå bruker milliarder på å modernisere sine 

atomvåpenarsenaler og spenningen stiger både globalt og regionalt, trenger vi lokalpolitikere som ikke 

blir med på det internasjonale maktspillet, men står opp for egne innbyggeres trygghet.    

 

Kommuner og byer over hele verden anser FNs atomvåpenforbud som relevant for dem. Derfor har både 

byer og kommuner i stater med atomvåpen og stater uten atomvåpen tatt stilling til ICAN Cities Appeal.    

 

 

Hva er FNs atomvåpenforbud? 

● FNs atomvåpenforbud ble vedtatt 7. juli 2017 av 122 stater.  

● Forbudstraktaten forbyr all aktivitet relatert til atomvåpen. Både stater som har atomvåpen og 

stater som ikke har atomvåpen kan slutte seg til traktaten. En stat som har atomvåpen må gå med 

på å ødelegge dem i samsvar med en juridisk bindende plan. 

● Traktaten trer i kraft når 50 stater har ratifisert. Per 4. mai 2020 har 81 land signert og 36 land 

ratifisert forbudstraktaten, og antallet øker stadig.  
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● Før vi fikk forbudet i FN, var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var 

forbudt. 

 

Les hele avtaleteksten og se status for ratifikasjoner her. 

 

Norge og FNs atomvåpenforbud 

● Norge har ikke signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud. Norge undergraver på denne måten 

atomvåpenforbudet og prinsippet om at det ikke skal være lovlig å true med massedrap av sivile.  

● Norge deltok ikke i forhandlingene og har valgt å boikotte avtalen sammen med de ni 

atomvåpenstatene og de fleste NATO-land. Det er veldig sjeldent Norge aktivt boikotter FN-

forhandlinger.  

● Norge har hatt en lederrolle i tidligere prosesser med å forby inhumane våpen som særlig rammer 

sivile, som landminer og klasebomber. Å stå utenfor avtalen vil så tvil om Norges oppriktige 

engasjement for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Motstand mot atomvåpenforbudet vil 

skade Norges omdømme som et foregangsland i nedrustnings- og humanitærrettsspørsmål. 

● Norge har ikke atomvåpen. Atomvåpen er likevel en del av norsk militærstrategi fordi USA kan 

true med, og bruke, atomvåpen på Norges vegne, gjennom vårt samarbeid i NATO. Det er ikke 

NATO, men tre av medlemslandene som har atomvåpen.  

● Det er ingen juridiske hindre for at Norge som NATO-medlem kan signere og ratifisere FNs 

atomvåpenforbud, men Norge må presisere at andre NATO-land med atomvåpen ikke skal bruke 

og true med atomvåpen på våre vegne. 

● Land i militærallianser med atomvåpenstater har en viktig rolle, og Norges holdning har 

betydning. Om vi støtter forbudet, vil vi forsterke presset på atomvåpenstatene i NATO til å 

forhandle om gjensidig nedrustning. 

● Atomvåpenstatenes viser ofte til sitt «ansvar» for alliansepartnere for å rettferdiggjøre at de ikke 

ruster ned. Norge bør si tydelig ifra om at atomvåpenstater ikke kan la være å ruste ned og 

avskaffe atomvåpen av hensyn til oss. 
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Interpellasjon Familiesenteret 

Ordfører 

Da Familiesenteret ble lokalisert på Flomstad var Nordreisa en foregangskommune i arbeidet 
med å samle alle tjenestene for barn, unge og familier.  Senteret fikk besøk av fagfolk fra 
andre kommuner som ville observere og lære av vårt lavterskeltilbud som var samlet bak 
samme dør. 

Barnevern, Åpen barnehage, Helsestasjonen, Koordinerende enhet, ungdomskontakten og 
Rustjenesten var underlagt samme ledelse og lå organisatorisk under sektor for oppvekst. 
Ideen bak var at alle tjenestene skulle være samlokalisert og lett tilgjengelig for Nordreisas 
barnefamilier. Et tverrfaglig, tett samarbeid skulle styrke den samlede innsatsen og da 
spesielt med tanke på familier med sammensatte behov.  

I tillegg til de faste virksomhetene ved Familiesenteret hadde også jordmor, fysioterapeut og 
lege faste dager ved senteret for at de også skulle være en del av det samlede 
lavterskeltilbudet. 

I tillegg hadde familiesentermodellen organisert et basisteam, bestående av representanter 
fra helsestasjonen, barneverntjenesten, legekontoret, jordmortjenesten, rustjenesten og 
BUP. Dette teamet var opprettet spesielt for å imøtekomme familier med utfordringer, i 
tillegg til at de aktuelle partene holdt hverandre faglig oppdaterte på temaer og 
problemstillinger gjeldende sårbare barn og familier. 

Etter få år begynte Familiesenteret, bygd opp etter modell fra «Familiens hus», å ramle fra 
hverandre. Ironisk nok, samtidig som stadig flere kommuner i landet bygde opp nettopp et 
slikt tilbud. 

Enhetene/virksomhetene ble gradvis splittet, man hadde etter hvert ikke en felles leder og 
husets ansatte ble spredt til flere lokaliteter. Basisteamet opphørte også. Navnet 
«Familiesenteret» ble til slutt fjernet. Helsestasjonen er nylig tatt bort fra sektor for 
oppvekst og kultur og er nå underlagt sektor for helse og omsorg. Det samme ble 
rustjenesten en tid tilbake. 

Jeg har følgende spørsmål til ordfører: 

1.  Hva er begrunnelsen for at Familiesenteret er splittet i enkeltvise virksomheter? -Er 
det politiske føringer bak en slik omorganisering? 

2. Hvordan fungerer samarbeidet mellom de forskjellige virksomhetene i dag, kontra 
slik det var i tenkt fra begynnelsen? 

3. Hvilke formaliserte, tverrfaglige samarbeidsformer har man i dag for familier med 
særlige utfordringer? 

 

Med vennlig hilsen 

Agnes Julie Bjørgve 
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Interpellasjon  
Utslipp til miljø i Nordreisa kommune  
Gjennom de siste årene så har det vært stort fokus på plastsøppel i havet og i naturen, sist nå 
gjennom TV aksjonen. Det er flott at det blir fokus på dette problemet og at det settes inn ressurser 
for å få bukt på dette. Men plastsøppel er kun en av flere trussler mot natur og miljø.  
  
Naturvernforbundet i Nordreisa har gjennom de siste årene hatt stort fokus på utslipp til miljøet. For 
to år siden var det et oppslag i avisen om utslipp fra næringslivsaktører i kommunen, og de involverte 
partene viste stor interesse i å rydde opp.  
 
I vår fulgte naturvernforbundet opp med å ta prøver fra det området der utslippene var lokalisert for 
to år siden. Samtidig to de også prøver fra snødeponier som lå slik til at smeltevannet rant ut i 
reisaelva. Begge disse vannprøvene viste at der var forekomster av tungmetaller som ikke er ønskelig 
å ha utslipp på til et nasjonalt laksevassdrag.  
Disse to eksemplene viser at det også i Nordreisa kan forekomme uønsket utslipp til naturen både fra 
deponi og andre kilder.  
 
Hvilke grep ble gjort fra kommunens side etter avisoppslaget for to år siden? 
Har kommunen kartlagt de ulike snødeponiene i kommunen og risikovurdert utslippsfarene f.eks i 
områder med stor trafikk og i områder som grenser opp til vassdrag?   
 
 
 
Mvh 
Siv Elin Hansen 
Nordreisa SV 
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Interpellasjon


Ordfører


Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som 
sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og plikter som 
andre folkevalgte.


Råd for eldre, råd for funksjonshemmede, og ungdomsrådet har lik forankring.


Kommunestyret kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer.


Er det ikke da en selvfølge at alle rådene blir behandlet på samme måte?


Forslag til vedtak: Kommunestyret gir Eldrerådet, råd for funksjonshemmede og ungdomsrådet 

                              møte- og talerett i kommunestyret.


Mvh 

Tanja Birkeland, Senterpartiet
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PS 121/20 Referatsak



  
 

 

Melding om vedtak fra møte 9. september 2020 i Kontrollutvalget i Nordreisa kommune.  

 

Kontrollutvalget har protokollert følgende:  

 

Sak 22/20 

OPPFØLGNING AV SAK 4-20 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  

«EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS» 
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret finner kommunedirektøren svar av 5.3.2020 og 15.6.2020 som 

tilfredsstillende oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 23/19 pkt. 1 a) og b).  

 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget melde tilbake på oppfølgning og iverksettelse av 

handlingsplan som nevnt i sak 23/19 1c) etter bebudet frist for vedtakelse 1.1.2021. 

 

Behandling: 

Kommunedirektøren og Leder for Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms møtte og redegjorde for 

planlagte og gjennomførte tiltak for å styrke kompetansen på offentlige anskaffelser.  

 

Kontrollutvalget og sekretariatet stilte spørsmål, og drøftet saken.  

 

Det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:  

 

1. Kommunestyret vedtok i møte 21.5.2019 i sak 23/19 c) å styrke kommunens 

kompetanse innen offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 

fremlagt utkast til handlingsplan og felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i 

innkjøpssamarbeidet. Plan skal iverksettes fra 1.1.2021. Kontrollutvalget er bekymret 

for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere om det stilles 

tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for vedtatt målsetning om kompetanseheving. 

 

2. Kontrollutvalget følger opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 

2021. Kontrollutvalget avventer derfor endelig vurdering av kommunedirektørens 

oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapporten.   

 

3. Vedtaket i kontrollutvalgets sak 22/20 sendes kommunestyret til orientering og 

eventuell oppfølgning.  

 

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtok i møte 21.5.2019 i sak 23/19 c) å styrke kommunens 

kompetanse innen offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 

fremlagt utkast til handlingsplan og felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i 

innkjøpssamarbeidet. Plan skal iverksettes fra 1.1.2021. Kontrollutvalget er bekymret 

for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere om det stilles 

tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for vedtatt målsetning om kompetanseheving. 

 

2. Kontrollutvalget følger opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 

2021. Kontrollutvalget avventer derfor endelig vurdering av kommunedirektørens 

oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapporten.   

 

3. Vedtaket i kontrollutvalgets sak 22/20 sendes kommunestyret til orientering og 

eventuell oppfølgning.  

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 12.10.2020 til:  

- Nordreisa kommune v/ ordfører    

 

**** 

 

 

Saken bes fulgt opp i tråd med vedtakets pkt. 3.  

 

 

 

Tromsø, 12.10.2020 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Nordreisa 

kommune 

22/2020 9.9.2020 Bjørn H. Wikasteen   

 

 
OPPFØLGNING AV SAK 4-20 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  

«EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS» 

 
Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret finner kommunedirektøren svar av 5.3.2020 og 15.6.2020 som 

tilfredsstillende oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 23/19 pkt. 1 a) og b).  

 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget melde tilbake på oppfølgning og iverksettelse av 

handlingsplan som nevnt i sak 23/19 1c) etter bebudet frist for vedtakelse 1.1.2021. 

 

Saken gjelder: 

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 23/19 – forvaltningsrevisjonsrapport og 

kontrollutvalgets sak 4/20.  

 

Vedlegg til saken: 

A: Trykte vedlegg:   

1. Svar fra kommunedirektøren 15.6.2020 med vedlegg (utkast handlingsplan).  

 

B: Utrykte vedlegg:  

 

Saksutredning: 

 

Kommunestyret traff i sak 23/19 i møte 21.05.2019 slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 

 

a) Kommunen slutter seg til revisors konklusjon i kap 4 og tilråding om at kommunen 

må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om 

offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd 
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med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det 

mulig å belyse prosessene i ettertid. 

 

b) Kommunestyret viser til konklusjon i rapportens kap 5, og ber rådmannen følge opp 

revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av 

kommunenes plikter etter samarbeidsavtalen 

 

c) Kommunestyret ber rådmannen legge fram en handlingsplan med forslag til tiltak for 

å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. 

Kommunestyret ber rådmannen gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere 

tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt 1 a)-1b) 

innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt 1C) innen 1. mai 2020. 

 

Kommunedirektøren har i tråd med vedtaket gitt skriftlig svar av 5.3.2020 hvor det blant annet 

fremkommer følgende:  

 
Vi har drøftet saken i rådmannsutvalget i Nord-Troms i møte 29.01.20, og vi er enige om 

at innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms kvalitetsmessig må forbedres. 

 

Kommunedirektøren i Nordreisa gir herved følgende tilbakemelding i forhold til 

forvaltningsrevisjonsrapporten, kommunestyrets vedtak i sak 23/19 i møte 21.05.19 og 

kontrollutvalgets vedtak i sak 23/19 i møte 13.09.19: 

 

1 a)  

For å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket, må kompetansenivået i 

kommunene økes. Ansatte som skal foreta anskaffelser på vegne av en kommune, skal 

delta på intern opplæring i lov og forskrift om offentlige anskaffelser (mer om dette under 

pkt 1b).  

 

Dokumentasjon rundt anskaffelser: alle dokumenter i en anskaffelsesprosjekt lagres 

både i EU-Supply og kommunens saksbehandlingssystem, for tiden Ephorte. Med all 

dokumentasjon menes:  

 Konkurransegrunnlaget  

 Kontrakt/Avtale  

 Beskrivelse av oppdraget/Ytelses beskrivelsen  

 All korrespondansen som gjelder konkurransen. Eks svar på spørsmål, referat fra 
befaringer, korrigeringer av konkurransegrunnlaget etc.  

 Tilbudet fra tilbydere som vinner konkurransen, her skal all innlevert dokumentasjon 
arkiveres.  

 Tilbudsbrev fra øvrige tilbydere, her skal kun tilbudsbrevet arkiveres.  

 Anskaffelsesprotokoll, denne skal være signert.  

 Signert kontrakt  

 
Alle anskaffelser over 100`skal konkurranseutsettes. For å gjennomføre en konkurranse, så 

skal konkurranseverktøyet EU-Supply KGV benyttes. Det er ikke tillatt å gjennomføre 

konkurranse på annen måte. All dokumentasjon tilhørende konkurransen gjøres tilgjengelig 

for tilbydere. Tilgang til tilbud blir først tilgjengelig for oppdragsgiver når fristen for å 

levere er utgått. 

 
1 b)  
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Forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter 

samarbeidsavtalen:  
 

Det vises her til punktene i kap. 5.6. og tiltakene kommenteres i samme rekkefølge her:.  

Fremforhandle rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommunene  
 
Innkjøpssjef:  
o Innkaller til oppstartsmøte når arbeidet med ny rammeavtale starter.  
o Utarbeider konkurransegrunnlagets del I  
o Foretar kunngjøring i Doffin/TED  
o Følger opp konkurransen med å svare på spørsmål frem til leveringsfrist.  
o Innkaller til evaluering av innkomne tilbud  
o Varsler/kunngjør kontraktstildeling  

o Håndterer kontraktsignering  

o Gjennomfører kontraktsoppfølging i kontraktens varighet.  
o Gir løpende veiledning og rådgivning i kommunale anskaffelsesprosesser  

 
Deltakere fra kommunene  
o Deltakerkommunene stiller med fagpersonell  
o Utarbeider behovsbeskrivelsen/ytelsesbeskrivelsen, dette ledes av innkjøpssjef  

o Være tilgjengelig for innkjøpssjef for å svar ut innkomne spørsmål  
o Bidra i evaluering av innkomne tilbud frem til kontraktsinngåelse  

o Være kommunens kontaktperson  

 
Dette er tidkrevende arbeid og krever deltakelse fra alle deltakerkommunene for at 

resultatet skal bli bra. Tidsperspektivet for å gjennomføre en anskaffelse 3-5 mnd. alt etter 

størrelse og omfang på tjenesten.  

 

Når det skal gjennomføres større felles rammeavtaler, skal deltakerkommunene stille med 

representanter som har oversikt over kommunenes behov og fremtidige utfordringer 

knyttet til tjenesten som skal anskaffes. Kommunenes representanter må utarbeide en 

ytelsesbeskrivelse som skal være grunnlaget for konkurransen.  

 

Tilgang til rammeavtaler: For at det skal være lett for ansatte og de som har behov for 

tilgang til rammeavtalene, opprettes det en egen klient i share point som inneholder avtaler. 

Ansatte i de seks kommunene vil kunne ha søkertilgang til avtalene. Her skal informasjon 

om inngåtte avtaler ligge, samt oppdaterte prislister og hva som faktisk kan anskaffes 

gjennom avtalen 

 
Administrasjon av denne klienten ivaretas av interkommunal IT-leder og 

innkjøpstjenesten.  

 

Fremforhandlede rammeavtale skal benyttes av deltakerkommunene, det er ikke anledning 

til å foreta kjøp hos andre leverandører enn dem det er inngått avtale med. Avrop på 

rammeavtaler skal inneholde et referansenummer som har sporbarhet til konkurransen.  

 
Styringsgruppa skal avholde jevnlige møter.  
 

Det innkalles til 4 faste møter pr år, innkalling sendes av innkjøpssjef.  

Rådmennene i deltakerkommunene skal sørge for at egen kommune til enhver tid har 
oppnevnt representant til styringsgruppa  
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Pr i dag er det økonomisjefene i kommunene som er kommunenes representant inn i 

styringsgruppa. Hvorvidt dette er ei riktig sammensetning, kan vurderes. I mange av 

kommunene er det teknisk sjef (el lign), som er mer i befatning med større anskaffelser og 

derfor kjenner regelverket bedre. Det viktigste er at styret setter seg inn i Lov og Forskrift 

om offentlige anskaffelser. Endring av sammensetning i styringsgruppa er noe som kan 

drøftes og eventuelt tas inn i forslag til handlingsplanen (frist 1.mai) 

 
Tilby samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser.  
 

Det vil fra innkjøpstjernestens side bli invitert inn til 2 kurs/opplæringssamlinger pr år. 

Én samling vil ha som tema systemopplæring, konkurranseform og gjennomføring av 

konkurranse. Den andre samlingen vil i hovedsak bli gjennomført av ekstern innleid 

kursholder og vil ta for seg Lov Og forskrift om offentlige anskaffelser, hovedtema for 

samlingene vil variere fra gang til gang. Det er ønskelig at ansatte som skal forplikte sin 

kommune har gjennomført intern opplæring innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser før 

de blir satt til oppgaven.  

 
Kontaktperson i deltakerkommunene skal sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets 
virksomhet innad i sin kommune  
 

Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser bør jevnlig være tema på ledermøter. Tilgang 

til rammeavtaler (se over) er også et tiltak for å bedre informasjon til relevante brukere.  

 
Skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere 
kommunale brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser.  
 
Tiltak beskrevet under første punkt (fremforhandle rammeavtaler). 

 
Bortsett fra opprettelse av Share point-grupper er alle tiltak igangsatt. Tiltakene som er 

beskrevet forholder seg til pkt 1a) og 1 b) i kommunestyrevedtaket. Dette vil integreres i en 

handlingsplan, som oversendes kontrollutvalget innen 1. mai 2020. 

 

På bakgrunn av ovennevnte tilbakemeldingen traff kontrollutvalget i møte 12.5.2020 slikt 

vedtak i sak 4/20:  

 

 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.  

 

2. Kontrollutvalget gir ny frist til 15. juni 2020 for ny skriftlig tilbakemelding.  

 

3. Rådmannen og leder innkjøpsordningen innkalles til møte 9. september 2020.  

 

Kommunedirektøren har i tråd med vedtaket i brev av 15.6.2020 gikk slikt tilleggssvar:  

 

Det vises til tidligere behandlinger av sak ang forbedringstiltak for innkjøpstjenesten i 

Nord-Troms etter forvaltningsrevisjon. Herved følger forslag til anskaffelsesstrategi og 

handlingsplan. Styringsgruppa for innkjøpstjenesten, som består av økonomisjefene i 

kommunene har godkjent vedlagte forslag. Det understrekes at dette er et utkast til 

handlingsplan. Utkastet har vært forelagt kommunedirektørutvalget i Nord-Troms, som 

gjorde følgende vedtak: 

 

1. Rådmannsutvalget ber om tydeliggjøring av 
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 at strategien gjelder regionalt innkjøpssamarbeid for hele Nord-Troms i stedet for 

 hver kommune 

 

 handlingsrommet for lokale innkjøp etter ønske fra politisk hold og innspill fra 

 Arena Nord-Troms om «Innkjøpspraksis i kommunene» 

 

 tidshorisont og omfang av tiltak i handlingsplanen 

 

2. Innkjøpssamarbeidet settes på agenda i møte 1.9.2020. Innkjøpssjef inviteres. Grunnlag 

for samarbeid og sammensetning av styringsgruppa tas opp. 

 

Forslag til anskaffelsesstrategi, som nå foreligger, foreslås å ha samme ordlyd for hele 

regionen. Dette er også mest hensiktsmessig for tjenesten. Når det gjelder konkretisering 

av tiltakene i handlingsplanen, er dette et omfattende arbeid som krever involvering i hver 

kommune. Innkjøpstjenesten legger opp til en slik prosess høsten 2020, slik at endelige 

forslag til anskaffelsesstrategier og handlingsplan kan vedtas i alle kommuner i 

desember, og dermed gjøres gjeldende fra 1.1.2021. 

 

 

Sekretariatets vurdering:  

 

Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon rapportere til kommunestyret 

om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 

 

Sekretariatet har slik foreløpig vurdering av kommunedirektørens svar:  

 

Til pkt. 1 a:  

 

Sekretariatet anser at kommunedirektøren har dokumentert tilfredsstillende plan for mer 

systematisk dokumentasjon rundt anskaffelsesprosessen. Utfordringen ligger i at dette følges 

opp og kvalitetssikres i forhold til eventuelle lovendringer.  

 

Til pkt. 1b: 

 

Sekretariatet anser at kommunedirektøren har kommet med mange gode innspill, tiltak og 

forslag til forbedringer. Utfordringen er å følge disse opp i praksis.  

 

Alle tiltak som beskrevet ovenfor er iverksatt med unntak av Share-point gruppene. Det 

bemerker sekretariatet er både positivt, men også høyst nødvendig ut i fra de funn og 

konklusjoner som rapporten avdekket.  

 

Etterlevelse av rammeavtalene forutsetter kjennskap til disse, og arbeidet med å få på plass en 

Share-point løsning som er kjent og tilgjengelig for alle deltakerkommuner må gis høy prioritet.  

 

Til pkt. 1c:  

 

Det er fremlagt et utkast til handlingsplan som skal etter fremdriftsplanen vedtas som felles 

dokument for kommunene i Nord-Troms fra 1.1.2021.  

 

Formålet med handlingsplanen er at kommunene i Nord-Troms skal styrke kompetansen på 

offentlige anskaffelser. Forslag om å styrke bemanningen på rådhusene (flere jurister med 
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innkjøpsfaglig erfaring) er ikke nevnt. Hvorvidt Innkjøpstjenesten som i dag teller 1 ansatt har 

kapasitet til å gjennomføre løpende opplæring i alle deltakerkommuner anses være et uavklart 

spørsmål.  

 

Å bygge en solid kompetanse i kommunen krever etter sekretariatets vurdering mer enn å sende 

noen på kurs.   

 

Å styrke handlingsrommet for lokale innkjøp er politisk ønsket, men gir utfordringer i forhold 

til gjeldende nasjonale anskaffelsesregler. Lokale hensyn ved innkjøp må vurderes i hvert enkelt 

tilfelle og krever dokumenterbar saklig grunn. Trenger kommunen en rørlegger på minuttet 

fordi rådhuset er i ferd med å bli fylt for vann så finnes hjemler for lokale nød anskaffelser. 

Skal det tilrettelegges for lokale hensyn ved offentlige anskaffelser krever dette et våkent blikk 

mot regler for likebehandling samt godt juridisk håndverk. Sekretariatet minner om risiko og 

ansvar ved brudd på regelverket.  

 

Troen på rammeavtaler må ikke overvurderes. Rammeavtaler forutsetter løpende oppfølgning 

og at innkjøpstjenesten aktiv forvalter kommunens innkjøpsstrategi. Det finnes flere eksempler 

i KOFA praksis på fellelser hvor rammeavtaler er benyttet til å gjøre store anskaffelser som 

faller utenfor «løpende rådgivning» i småsaker.  

 

Det er positivt at forslaget til handlingsplan nevner dialog med næringslivet. Det er mange 

fordeler å hente ved at kommunene i Nord Troms søker å bli mer transparent om behov for 

fremtidige anskaffelser i årene fremover.  

 

Kommunestyret ba i sitt vedtak om at arbeidet med handlingsplan skulle gis høy prioritet. Det 

forventes derfor at dette følges opp og planlagt frist for iverksettelse 1.1.2021 oppfylles. 

Kontrollutvalget bør derfor følge opp denne del av kommunestyrets vedtak særskilt.  

 

Oppsummert: 

 

Sekretariatet anser at kommunedirektøren har dokumentert en tilfredsstillend oppfølgning av 

kommunestyrets vedtak i sak 23/19 pkt. 1 og 2.  

 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget avventer med tilbakemelding og konklusjon på pkt. 3 

(handlingsplanen) til etter nyttår for å se om planlagt fremdrift iakttas.  

 

Forslag til vedtak er avgitt på denne bakgrunn.  

 

 

Tromsø, 1.9.2020 
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// NAV

Befolkningsutvikling

• Ved inngangen til 2020 var det 242 005 
innbyggere i vårt nye stor-fylke

• I Troms og Finnmark finner vi 
befolkningsveksten i de største by-
kommunene

• GEO Nord-Troms har hatt en negativ
utvikling i befolkningsveksten fra 2000 til
2020 på 2,6 prosent.

• Per 1. januar er det 9 859 innbyggere i 
samarbeidsområdet

• SSB forventer en nedgang i befolkningen 
på 2,4 prosent fram til 2030
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2000 - 2005 2005 - 2010 2010 -2015 2015 - 2020

Befolkningsutvikling GEO Nord

GEO Nord 5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 5427 Skjervøy 5428 Nordreisa
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// NAV

Aldersfordeling GEO Tromsø per 1. 
januar 2020:

• Under 30 år: 34,7 %

• 30-70 år: 48,8 %

• Over 70 år: 16,5 %

Endring ifølge SSBs 
befolkningsframskriving til 2030:

• Under 30 år: 30,1 %

• 30-70 år: 49,2 %

• Over 70 år: 20,7 %

Aldersfordeling 
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// NAV

Innvandrere

Totalt 11,7 prosent av 
befolkningen i Troms og 
Finnmark er innvandrere

Totalt 9,3 prosent av 
befolkningen i GEO Nord-
Troms er innvandrere
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// NAV

Pendling

• Ut av Kåfjord: 224 personer – utgjør 25,4 % av sysselsatte med bosted Kåfjord

• Inn til Kåfjord: 78 personer – utgjør 10,5 % av sysselsatte i Kåfjord kommune

• Ut av Skjervøy: 168 personer – utgjør 12,2 % av sysselsatte med bosted 
Skjervøy

• Inn til Skjervøy: 172 personer – utgjør 12,4 % av sysselsatte i Skjervøy kommune

• Ut av Nordreisa: 386 personer – utgjør 17,4 % av sysselsatte med bosted 
Nordreisa

• Inn til Nordreisa : 188 personer – utgjør 9,3 % av sysselsatte i Nordreisa 
kommune

26



LEVEKÅR OG HELSE

27



// NAV

Inntektsfordeling

Gjennomsnittlig 
Troms og 

Finnmark i 2019 
510 248
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// NAV

Gjennomsnittlig inntektsfordeling kommuner

GEO Nord-
Troms: 

506 320

Nordreisa 
kommune: 

511 680

Skjervøy 
kommune: 

499 080

Kåfjord 
kommune: 

508 200
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// NAV

Utdanning

Troms og 

Finnmark

Grunnskolenivå 28,9 %

Videregående skolenivå 35,7 %

Fagskolenivå 3,2 %

Universitets- og høgskolenivå, kort 22,7 %

Universitets- og høgskolenivå, lang 8,9 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,5 %

30



// NAV

Utdanning fordelt på kommuner i GEO 
Nord-Troms

GEO Nord

Grunnskolenivå 35,6 %

Videregående skolenivå 37,7 %

Fagskolenivå 3,8 %

Universitets- og høgskolenivå, kort 18,5 %

Universitets- og høgskolenivå, lang 3,7 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,7 %

1940 

Gáivuotna - 

Kåfjord - 

Kaivuono

Grunnskolenivå 40,1 %

Videregående skolenivå 35,6 %

Fagskolenivå 3,8 %

Universitets- og høgskolenivå, kort 16,6 %

Universitets- og høgskolenivå, lang 3,4 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,6 %

1941 

Skjervøy

Grunnskolenivå 38,2 %

Videregående skolenivå 38,1 %

Fagskolenivå 3,7 %

Universitets- og høgskolenivå, kort 16,1 %

Universitets- og høgskolenivå, lang 3,2 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,7 %

1942 

Nordreisa - 

Ráisa - Raisi

Grunnskolenivå 32,2 %

Videregående skolenivå 38,5 %

Fagskolenivå 3,9 %

Universitets- og høgskolenivå, kort 20,7 %

Universitets- og høgskolenivå, lang 4,1 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,7 %
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Sykefravær 2. kvartal 2020

Troms og Finnmark 5,9 % økning på 5,1 % 

Nordreisa 6,8 % økning på 14,7 %

Kåfjord 5,6 % økning på 7,4 %

Skjervøy 7,4 % økning på 12,7 % 

32



// NAV

Arbeidsavklaringspenger (AAP) per 2. kvartal 2020

Troms og Finnmark 
6 004 (3,9 %) 
redusert med 3,3 %

Kåfjord 

50 (4,2 %)

redusert med 13,8 % 

Skjervøy 

71 (4,0 %)
redusert med 15,5 % 

Nordreisa

140 (4,8 %)
økning på 5,3 %
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// NAV

AAP unge under 30 år per 2. kvartal 2020

Troms og Finnmark

1310 (2020)
1234 (2019)

GEO Nord-Troms 

57 (2020)
49 (2019)

Kåfjord
10 (2020)
7 (2019)

Skjervøy
22 (2020)
24 (2019)

Nordreisa
25 (2020)
18 (2019)
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Uføre per 2. kvartal 2020

Troms og Finnmark
17 767 (11,5 %) 
økning på 3 % 

Kåfjord 

216 (18 %)
økning på 2,9 %

Skjervøy 

277 (15,5 %)

økning på 2,9 % 

Nordreisa

435 (14,8 %)

økning på 2,9 %
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// NAV

Unge uføre under 30 år per 2. kvartal 2020

Troms og Finnmark

897 (2020)
825 (2019)

GEO Nord-Troms 

47 (2020)
39 (2019)

Kåfjord
8 (2020)
6 (2019)

Skjervøy
22 (2020)
18 (2019)

Nordreisa
17 (2020)
15 (2019)
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// NAV

Næringsstruktur Troms og Finnmark 2019

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bergverksdrift og utvinning

Industri

Elektrisitet, vann og renovasjon

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansiering og forsikring

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

Forretningsmessig tjenesteyting

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

Undervisning

Helse- og sosialtjenester

Personlig tjenesteyting

Næringsstruktur Troms og Finnmark 2019 

Troms og Finnmark GEO Nord
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// NAV

Næringsstruktur Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
kommune 2019

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bergverksdrift og utvinning

Industri

Elektrisitet, vann og renovasjon

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansiering og forsikring

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

Forretningsmessig tjenesteyting

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

Undervisning

Helse- og sosialtjenester

Personlig tjenesteyting

Næringsstruktur Kåfjord 2019 

Troms og Finnmark GEO Nord 1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
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// NAV

Næringsstruktur Skjervøy kommune

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bergverksdrift og utvinning

Industri

Elektrisitet, vann og renovasjon

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansiering og forsikring

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

Forretningsmessig tjenesteyting

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

Undervisning

Helse- og sosialtjenester

Personlig tjenesteyting

Næringsstruktur Skjervøy 2019 

Troms og Finnmark GEO Nord 1941 Skjervøy
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// NAV

Næringsstruktur Nordreisa kommune

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bergverksdrift og utvinning

Industri

Elektrisitet, vann og renovasjon

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansiering og forsikring

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

Forretningsmessig tjenesteyting

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

Undervisning

Helse- og sosialtjenester

Personlig tjenesteyting

Næringsstruktur Nordreisa 2019 

Troms og Finnmark GEO Nord 1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi
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// NAV

Ledighetsutvikling etter Korona
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Ledighetsutvikling delvis ledige

Troms og Finnmark GEO Nord

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 5427 Skjervøy

5428 Nordreisa
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Ledighetsutvikling helt ledige

Troms og Finnmark GEO Nord

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 5427 Skjervøy

5428 Nordreisa
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Ledighetsutvikling etter Korona - unge under 30 år 
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BRUKERATFERD OG NY TEKNOLOGI
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// NAV

• Enda raskere takt i den 
digitale utviklingen

• De unge store forventninger 
til det digitale samfunnet -
sterkere eierskap til egne 
data

• Samkjøring av digitale 
tjenester

• Kidnapping av data og krav 
om løsepenger

Brukeratferd og ny teknologi
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// NAV

Hvilke andre elementer og endringer i 
kommunene, som for 
eksempel næring, flyktningsituasjonen, 
kommunenes
samhandlingsarenaer/interkommunale
samarbeids avtaler mv., kan påvirke
partnerskapet og arbeids-
og velferdsområdet?

Vi tar en runde i plenum.

Kommunenes innspill
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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 7-2020 

STED: Nordreisa 

TIDSPUNKT: 28. og 29. september 2020 

  

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  

 

Møte mandag 28.09.20 start kl 1238 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste:  

Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 

• Sak 43/20 Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet 

 

PROGRAM: 

Mandag 28. september 

kl 1200 Regionrådsmøte  

(Behandling av saker på sakslisten – unntatt sak 39/20 og 40/20) 

Kl 1500 Regionrådet, KDU og helseledernettverket møter UNN ved Magne 

Nicolaisen: Etablering av helsefellesskap  

kl 1730 Fellesmøte RR og KDU  

(tema: Nord-Troms samarbeidet – orientering og drøfting) 

kl 1900  Felles middag 

  

Tirsdag 29. september 

kl 0830  Fellesmøte RR og KDU (Sak 39/20 og 40/20) 

kl 1200  Lunsj – vel hjem 
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VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 29/20 Godkjenning av referat fra møte 23.06.20 

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra møte i regionrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra møte i regionrådet 23. juni 

2020. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 30/20 Regnskap 30.06.20 

Saksdokumenter:   

• Delregnskaper 30.06.20 

• Totalregnskap 30.06.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.20 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger:  

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap;  

• drift inkl ungdomssatsinga RUST og sekretariat kommunedirektørutvalget 

• Nord-Troms Studiesenter  

• Prosjektet «Drivkraft Nord-Troms»  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommune pr 1.1. foregående år. 

 

Satsinger/prosjekter i regionrådet i 2020: 

• Mastergradsstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere regionale 

aktører 

• Havneprosjektet, prosjektansvar: Skjervøy kommune – fase I og II avsluttet. 

Fase III pågår 
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• Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» - oppstart juni 2019, 2-årig prosjekt. 4 

prioriterte områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, 

Ungdomsmedvirkning og Grensetjenesten  

• Forprosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets 

regionråd. Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019-avsluttet 

1. kvartal 2020 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for kommunedirektørutvalget viser et overskudd pr 30.06.20 på kr 

11.347. 
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Kommentarer til de største avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - mindre forbruk skyldes i hovedsak refusjon 

sykepenger som går til reduksjon i lønnskostnad. I tillegg er kostnader 

knyttet til regnskapsmedarbeider fordelt på alle avdelinger (adm 

kostnadsfordeling) 

o  «Reisekostnader» og «Møtekostnader» - mindreforbruk skyldes Covid19  

o «Arbeidslivsdag» - avsetning til fellesstand vil ikke bli benyttet i 2020. 

Arrangementet er digitalisert og har endra form. Studiesenteret deltar med 

fokus på mastergradstipendordningen 

 
Kommentarer ikke budsjetterte poster: 

• «Inntekter fra prosjekter» og «Kjøp av tjenester» - det vises til note 1 ovenfor 

som viser en oversikt over inntekter og kostnader tilhørende prosjekter. Det 

er gjort vedtak i regionrådet/arbeidsutvalget for alle disponeringer. 

 

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 243.556 pr 30.06.20. 

Studiesenteret har 2 fast ansatte.  
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Eierkommunene bidrar med 500.000 i tilskudd årlig, det samme beløpet som Troms 

fylkeskommune bevilger. I tillegg mottar studiesenteret 1 mill fra staten til drift fra 

2020.  Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l. 

 

 

 
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

Det er utarbeidet eget regnskap for prosjekt Drivkraft. Prosjektet startet opp 1. juni 

2019 med 2 års varighet. Regnskapet er gjort opp i balanse og påvirker ikke 

resultatet for totalregnskapet. Regnskap for 2019 og 2020 er satt opp for 
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sammenligning (begge gjelder ca 6 mnd periode). I tillegg er prosjektregnskap for 

hele perioden satt opp mot budsjett. 

 

 
Kommentar: 

Det er ført «andre» kostnader på konto: husleie og kontorhold, som gjør at denne er 

uforholdsmessig stor for 2019. dette vil bli korrigert før årsskiftet (blant annet ca 

45.000 vedrørende rekruttering av prosjektleder). 
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Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.20 på 

kr 254.904. 
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Sak 31/20  Oppnevning av representant til styringsgruppa – kunnskapsgrunnlag 

Ullsfjordforbindelsen 

Saksdokumenter: 

• Henvendelse fra UFB Ullsfjordforbindelsen av 4.12.19 

• Fra Transportutvikling – Markedsvurdering av Ullsfjordforbindelsen av 

6.12.19 

• Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20 sak 04/20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd viser til vedtak i sak 04/20 vedrørende utarbeidelse av 

kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen. Nord-Troms Regionråd oppnevner 

ordfører Geir Varvik som sin representant i styringsgruppa i prosjektet. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

I regionrådsmøte 29. januar i år i Alta ble det gjort følgende vedtak: 

«Sak 04/20  Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen – 

regionrådets rolle 

Enstemmig vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til at det utarbeides et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag for Ullsfjordforbindelsen. 

2. Regionrådet har ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å inneha 

prosjektledelsen i dette arbeidet.  

3. Lyngen kommune er prosjektansvarlig. 

4. Regionrådet er prosjekteier og deltar i styringsgruppa i prosjektet.» 

 

 

 

Sak 32/20  Rekruttering av leder Nord-Troms Studiesenter  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter arbeidsutvalgets oppnevnelse av ansettelsesutvalg 

og mandat for rekruttering av ny leder til Nord-Troms Studiesenter. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
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Dagens leder av Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Kristin Vatnelid Johansen har sagt 

opp sin stilling som leder av studiesenteret for å tiltre ny stilling i Kåfjord kommune. 

Hun fratrer 31. oktober 2020. Ny leder må derfor rekrutteres.  

 

Ansettelsesutvalg 

På grunn av tidspress har arbeidsutvalget i regionrådet oppnevnt ansettelsesutvalg, 

da ordinært møte i regionrådet først avholdes 28. og 29. september.  

 

Arbeidsutvalget i regionrådet har gjort følgende vedtak vedr rekruttering av ny leder 

Nord-Troms Studiesenter: 

1. Ansettelsesutvalget får i mandat å ta ansvar for hele ansettelsesprosessen 

med innstilling til styret. Nord-Troms Regionråd foretar tilsetting. 

2. Sammensetning av ansettelsesutvalget:  

• Saksordfører Hilde Nyvoll, leder av rådet 

• Kommunedirektør Cissel Samuelsen (ansvar for kompetansefeltet) 

• Arnt Furubakken, personalavd, Kåfjord kommune 

 

 

 

Sak 33/20  Intensjonsavtale om etablering av interkommunalt politisk råd – 

kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner om å vedta 

intensjonsavtalen med mål om avklaring av deltakelse i et felles 

interkommunalt råd bestående av kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 

2. Nord-Troms Regionråd vil bestå i dagens form inntil interkommunalt politisk 

råd er etablert. Nord-Troms Studiesenter, ungdomssatsingen RUST og andre 

samarbeid i Nord-Troms vil videreføres med dagens 6 eierkommuner i et 

eget selskap. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske 

samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
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kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske 

råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. 

 
 

Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger; 

• Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 

• Sammenslåing av fylkeskommuner 

• Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i 

samfunnsutviklingen fra fylkeskommune og fylkesmann 

• Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  

• Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 

I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige 

valgperiode (2015-2019); 

• Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  

• Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  

• NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om 

medlemskap 

 

Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede 

samarbeid mot Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste 

løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 

 

Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles 

interkommunalt politisk råd med basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et 

møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20. I møte ble man enig om ei 

felles arbeidsgruppe som består av Mona Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av 

regionrådene).  
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Mandatet til arbeidsgruppa; 

1. «Lage en oversikt over samarbeid og hvordan regionrådene i dag er 

organisert. Hva er aktuelt å ta inn hva skal holde utenfor?  

2. Utredning av hva nye Nord-Troms interkommunale råd kan og bør være? 

3. Lage utkast til avtale.» 

Vurderinger: 

Drøftingene mellom regionrådene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, 

og en forsterking av gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et 

interkommunalt politisk råd kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på 

valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad 

for å stå sterkere. 

 

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres i en slik prosess frem mot 

eventuell stiftelse. Erfaringer og forskning viser at tidlig involvering og forankring av 

slike prosesser er avgjørende for å lykkes. Det er derfor viktig å koble på 

formannskapene/kommunestyrene i arbeidet. Det er også avgjørende med felles 

mål, strategier og konkrete handlinger, slik at man oppnår gode resultater sammen 

– det er viktig for å bygge tillit mellom partene.  

 

Et interkommunalt politisk råd basert på kommunene i Tromsø-området og Nord-

Troms Regionråd krever en prosess i flere faser. Dette på grunn av ulik organisering 

og omfang av de to regionrådenes virksomhet pr i dag. 

 

Det foreslås følgende plan for prosessen:  

Etablering av interkommunalt politisk råd for kommunene Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen: 

 

 Milepæler: 

1 September 2020: 

Vedtak i begge regionråd med anbefaling til eierkommunene om å slutte 

seg til en intensjonsavtale. Mål for intensjonsavtalen: avklaring av deltakelse 

i et felles interkommunalt råd med 9 kommuner (kommuner som inngår i 

Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd). Et felles 

interkommunalt råd med 9 kommuner kan bli en politisk maktfaktor som 

samler og styrker hele regionen. 

Info-skriv til k-styrene om prosess igangsatt 

2 Innen 10. oktober: 
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Utarbeide intensjonsavtale og ferdig saksfremlegg til kommunestyrene i de 

9 aktuelle kommunene. Avtalen forplikter kommunestyrene til å avklare 

deltakelse i et interkommunalt politisk råd bestående av Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.  

3 Innen 1.desember: 

Behandling av intensjonsavtale i alle kommunestyrene. I forbindelse med 

behandlingen av avtalen oppfordres kommunestyrene om innspill til 

aktuelle samarbeidsområder, for eksempel mat og reiseliv 

4 Innen 31. desember 20: 

Felles møte mellom ordførerne i 9 kommuner, agenda; 

• Formål og navn interkommunalt politisk råd 

• Avklare politisk og administrativ organisering 

• Økonomisk deltakeransvar 

• Myndighet 

• Saksområder 

• Budsjett  

Dette vil utgjøre grunnlag for utarbeidelse av samarbeidsavtale 

5 Innen 31. januar 21: 

Samarbeidsavtale IPR (interkommunalt politisk råd) vedtatt i begge 

regionråd, med felles saksfremlegg til kommunestyrene  

6 Innen 31. mars 21: 

Samarbeidsavtale IPR behandlet i alle kommunestyrer 

7 27. april 21 (for Nord-Troms kommunene): 

Representantskapsmøte Nord-Troms Regionråd – vedtak om 

nedleggelse/endring av organisasjonsform og formål 

(studiesenter/campus/RUST fortsetter) 

8 Innen 1. juni 21: 

Stiftelse og etablering av IPR 

• Strategier og budsjett 

• Årshjul 2021/2022  

 

Ressursbruk:  

må avklares nærmere. 

 

 

 

Sak 34/20  Endring av organisasjonsform og formål– Nord-Troms Regionråd DA  

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Brev fra Brønnøysundregistrene, pålegg om endring av organisasjonsform, 

mai 2020 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Valg av organisasjonsform og endring av formål for det regionale 

samarbeidet (aktivitetene i dagens regionråd) vil påvirkes av etableringen av 

et felles interkommunalt råd for 9 kommuner. 

2. Nord-Troms Regionråd søker Brønnøysundregistrene om utsatt frist for 

endring av organisasjonsform. 

3. Saken tas opp igjen i regionrådet når etableringen av interkommunalt politisk 

råd (sak 33/20) er avklart. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

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. 

 

Nord-Troms Regionråd har mottatt pålegg fra Brønnøysundregistrene om å endre 

organisasjonsform innen årsskiftet 2020/2021ihht ny Kommunelov. 

 

NTRR har i løpet av første halvår 2020 utarbeidet strategier for inneværende 

valgperiode. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument 

for perioden med følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid”.  

 

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 

 

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  
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Mål for fokusområdet «Organisering»:   

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  

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny kommunelov  

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

råd innen 01.01.21 

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, herunder nytt saks- og arkivsystem 

 

Fristen som er satt for tiltaket interkommunalt politisk råd innen 1.1.21 må 

forskyves, da dette er utvidet til å omfatte 9 kommuner, noe som medfører en mer 

omfattende prosess. 

 

Vurderinger: 

Denne saken henger tett sammen med sak 33/20 intensjonsavtale interkommunalt 

politisk råd (IPR). Hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig for 

det regionale samarbeidet i Nord-Troms må vurderes når etableringen av IPR er 

avklart. 

 

Formelle forhold som må avklares ved ny organisering: 

• Organisering  

o – eget rettssubjekt (referanse: organisasjonskart, 

vedtekter/selskapsavtale + utvidet samarbeidsavtale) 

o Pålegg fra Brønnøysundregistrene med frist – vi må derfor etablere 

interkommunalt politisk råd med utgangspunkt i dagens vedtekter 

(behov for mindre endringer i første omgang) 

• Studiesenteret – egen avdeling (referanse: vedtekter. Avtaler med 

studiebibliotekene + avtaler med; leverandører av utdanninger (bla 

UiT)/kurs/praksisplassordninger – og studentene) 

• Ungdomssatsingen RUST – egen organisering som henger sammen med 

kommunenes organisering (referanse: vedtekter, Nord-Troms ungdomsråd, 

fagrådet, politiske rådgivere) 

• Arbeidsgiveransvar - 4 fast ansatte + regnskapsfører på engasjement + 

prosjektleder (referanse: arbeidsavtaler) 

• Økonomi – egenkapital (eierkapital + fri egenkapital/fond) – fordelingsnøkkel 

driftstilskudd – pensjonsforpliktelser tidligere ansatte (referanse: budsjett og 

regnskap) 
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Sak 35/20   Regional strategisk næringsplan for Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Oppsummering workshop 16. juni 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd utsetter saken til avklaring vedrørende fremtidig 

organisering er vedtatt. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Hovedmålet i Nord-Troms Strategier 2021-2023 er å utvikle Nord-Troms til en 

bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. 

Satsingsområder for å realisere hovedmålsettinga er infrastruktur, kompetanse og 

samfunnsutvikling – og den siste med fokus på næringsutvikling og 

omdømmebygging. Et av tiltakene i handlingsplanen er å utvikle en felles regional 

næringsplan.  

 

På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende 

handlingsplan i sak 22/20; 

Enstemmig vedtak:  

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett 

behandles på regionrådets møte i september 

 

For å komme raskt i gang inviterte regionrådet til workshop 16. juni 2020 der 

arbeidet med regional næringsplan for Nord-Troms (RSNP) ble startet opp.  
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Deltakerne på workshopen var næringskonsulentene i Skjervøy, Nordreisa, Lyngen 

og Kåfjord, mens Storfjord og Kvænangen var forhindret fra å møte. Visit 

Lyngenfjord var invitert til oppstarten, men var også forhindret fra å møte. Arena 

Nord-Troms deltok, samt administrasjonen i Nord-Troms Regionråd.  

Prosessledelse var ved Halti næringshage AS. 

 

Det er utarbeidet oppsummering og skisse til regional næringsplan. Elementer i 

forslag til regional næringsplan; 

 

Mål 

Planen må legge til rette for gode rammebetingelser for rekruttering, 

kompetanseutvikling, tilgang på boliger og næringsareal. 

 

Satsingsområder 

Industri: 

• leverandørindustri, bygg og anlegg  

• Digital oversikt over hva som kan leveres 

• Samarbeid om felles leveranser, utvikling av samhandling og gode avtaler 

• Bedriftsnettverk med mål om å være konkurranse- og leveransedyktig 

• Arealformidling på tvers av kommuner 

• Jobbe politisk for god anbudspolicy 

 

Matproduksjon:  

• arktisk landbruk og sjømat 

• Lokal og kortreist mat som konkurransefortrinn, kobles mot reiseliv 

• Koble på FoU-miljø for å utvikle holdbarhet for nye transportløsninger 

(elektrifisering) av mat 

• God forvaltning av produksjonsarealer på land og i sjø 

 

Reiseliv/opplevelsesindustri: 

• Stedsutvikling 

• Forprosjekt for å kartlegge utviklingsmuligheter/potensiale for regionale 

pakketurer, infopunkt  

• Skape salgbare og egenartede attraksjoner  

• Felles markedsføring ved å forsterke/sikre Visit Lyngenfjord 

• Sikre adkomst/transport av besøkende inn og ut av regionen 

 

Tilrettelegging/rammebetingelser: 

• Felles kommunikasjonsplan (bedrifts- og boattraktivitet)  
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• Samarbeid om forprosjekt som kartlegger muligheter og utreder potensialet 

for å vise frem Nord-Troms med gode budskap. Kommunikasjonsbyrå, ikke 

reklamebyrå. «PR-sjef» 

• Ekstern kommunikasjon for å bedre 

rekruttering/profilering/omdømmebygging 

• Samlende internkommunikasjon i regionen. Bygge kultur for regional 

bevissthet der vi unner hverandre suksess 

• Økt kompetanse på digitale løsninger og hvilke muligheter det gir  

• Tilrettelegge for infrastruktur for næringsliv, befolkning og 

samfunnsutvikling gjennom økt elektrifisering og fokus på 

transportkorridorer 

• Kompetanseutvikling fagarbeidere, høyere utdanning, entreprenørskap, 

forskning i samarbeid med Nord-Troms videregående skole, Fagskolen, 

Campus Nord-Troms/Nord-Troms Studiesenter, Universitetet i Tromsø, Blått 

Kompetansesenter og andre  

• Øke plankompetansen gjennom felles regional satsing på plankontor. 

Tilpasse rullering av kystsoneplan og arealplaner til RSNP 

• Satse på regionale klynger og nettverk innenfor ulike næringer 

• Samarbeide med beslutningstakere på strategisk nivå, også utenfor regionen 

(politisk, sjømat, bank/finans)  

 

Forankring: 

• Bred forankring av satsingsområder i næringslivet i Nord-Troms 

• Dialogmøter og innspillsrunder med næringslivet 

• Legge en felles slagplan 

• Politisk forankring formannskapene. Ansvar: ordførere 

• Administrativ forankring: rådmenn, ledergrupper, fagetater, sektorledere, 

medarbeidere 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Holdninger – kommunikasjonsarbeid for å skape regional samarbeidskultur: 

• Vidsyn og storsinn 

• Fart! 

• Felles instrumenter 

• Målbare resultater og effekter 

• Felles feiring 

• Felles opplevd nytte politisk og administrativt  

 

Organisering 

Arbeidsform: 
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• Jobbe med kommunale næringsplaner parallelt med den regionale 

næringsplanen for å skape synergieffekter og økt effektivitet i planarbeidet 

• Få innspill fra næringslivet og premissleverandører gjennom prosessmøter 

• Prosjekter som genereres må sikres over i en driftsfase med forpliktende 

eierskap  

 

Arbeidsgruppe: 

• NUNT, Arena Nord-Troms, Visit Lyngenfjord, Ordførere?  

• Forslag: velg 3 personer til arbeidsgruppe, de øvrige utgjør styringsgruppe  

 

Tidsplan: 

Behandle skissen i regionrådet 29.september, deretter innarbeides i kommunale 

planstrategier som behandles høsten 2020. Ferdigstillelse mars 2021. 

 

Vurderinger: 

Det er utarbeidet et godt grunnlag for videre arbeid med en felles næringsplan for 

regionen. På grunn av det pågående arbeidet vedrørende ny organisering kan det 

være hensiktsmessig å avvente vedtak før vi går videre i prosessen. I tillegg er det 

kapasitetsutfordringer i sekretariatet i regionrådet grunnet oppsigelser. 

 

 

 

Sak 36/20   Kommunikasjonsstrategi 

Saksdokumenter:  

• Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Oppsummering fra workshop i juni og august 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd vil prioritere arbeidet med Kommunikasjonsstrategi i 

handlingsplanen for 2021. Når forutsetningene for handlingsplanen er landet, skal 

arbeidsutvalget utarbeide et forslag til gjennomføringsplan for tiltaket. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

NTRR 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 
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spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 

kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.   

 

SWOT analysen som ble utarbeidet i forbindelse med Nord-Troms Strategier 2020-

2023 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. 

 

Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

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   

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  

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som allerede er utarbeidet 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med beslutningstakere på 

fylkes- og nasjonalt nivå 

• Definere møteplasser 

• Utarbeide årshjul 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle kommunestyremøter. 

Referat fra møte i Regionrådet settes opp på sakslisten 

 

 

Vurderinger: 

De ansatte i regionrådet har begrenset kompetanse på denne området. For å komme 

i gang med arbeidet ble det gjort avtale med konsulentselskapet Benzin om å 

gjennomføre workshops for ansatte. Målet var å skape et solid grunnlag for den nye 

kommunikasjonsplanen. Workshops ble gjennomført 30. juni og 21. august 2020. 
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På dag ble det arbeidet med analyse av nåtid (verdier, verktøy og utfordringer) og 

fremtid (verdier, målgrupper og mål). I tillegg ble det utarbeidet et aktørkart. På dag 

2 ble det jobbet med kommunikasjonsvirkemidler; personas, historieutvikling, 

kanaler og rolledefinering.  

 

Arbeidsøktene har vært med å gi et godt grunnlag for videre jobbing. Dessverre har 

vi 2 medarbeidere som skal over i andre stillinger, slik at kapasiteten for å ta dette 

arbeidet videre er redusert når det gjelder høsten 2020. Dette er et veldig viktig 

arbeid å holde fokus på, som er løftet fram av flere i arbeidet med strategiplan for 

både regionrådet og studiesenteret. Dette var også et viktig moment i samlingen 

med NUNT (næringsutviklerne) og Arena Nord-Troms i juni. 

 

 

 

Sak 37/20   Partnerskap Halti SA 

 

Forslag til vedtak: 

Grunnet den pågående prosessen med ny organisering av regionrådet utsettes 

saken. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 38/20   Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek  

Saksdokument: 

• Forslag til revidert avtale om studiebibliotek (vedlagt) 

• Forslag til revidert minstestandard for studiebibliotekene (vedlagt) 

• Forslag til sak til kommunene (vedlagt) 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene å inngå ny avtale om studiebibliotek. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

Studiebibliotekene inngår i Nord-Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – 

Motor – Møteplass. For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne 

gi et godt tilbud i områder med lang avstand til nærmeste studiested, er de 

avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for utdanning og skape 
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møteplasser for studentene.  I tillegg bidrar studiesenteret med lokal kompetanse 

og rekruttering av studenter. 

 

Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 

møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. 

Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent 

veiledning og tilstedeværelse for studenter. 

I strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2020 - 2023 (vedtatt i Nord-Troms 

Regionråd sak 21/20) er studiebibliotekene en selvfølgelig del av studiesenteret. Vi 

ønsker å videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å 

framskaffe en merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  

 

Avtalen med kommunene inngått i 2017 går ut i år. Det samme gjør avtalen med 

Universitetsbiblioteket. Vi foreslår en revidert, løpende avtale med 6 måneders 

gjensidig oppsigelsestid. Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord-

Troms i stedet for avtale med hver kommune. Med bakgrunn i dette anbefales 

Nord- Troms Regionråd å godkjenne vedlagte avtale samt minstestandard. 

 

 

Sak 41/20 Høring – etablering av felles namsfogd i Troms politidistrikt 

Saken ettersendes/presenteres i møte av ordfører Nordreisa kommune. 

Orientering om saken i møte ved Hilde Nyvoll. Det ble ikke fattet vedtak i denne 

saken. 

 

 

Sak 42/20 Uttalelse nye Vinnelys transformatorstasjon 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nordreisa kommune vedrørende nye 

Vinnelys transformatorstasjon. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 43/20 Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet 

 

Vedtatt uttalelse fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd ber fylkestinget i Troms og Finnmark vektlegge følgende 

ved vurdering av kollektivtilbudet i regionen: 

• Prioritere tilbud i lokalsamfunn hvor det ikke er alternative reisemåter 
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• Prioritere fergesamband med næringstrafikk, hvor det ikke er 

omkjøringsalternativer 

 

 

OPPFØLGINGSSAKER: 

 

Politisk jobbing med notat – Nordområdemeldingen – hva, hvem, hvordan og når  

Oppfølging ref protokoll møte 23.06.20: 

• 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. 

Fra møte 28. september: 

o Notat er sendt til fylkeskommunen, departement og nordområdesekretariat 

o Statsråd Astrup besøkte Lyngen 18. september, tema nordområdemeldingen, 

Geir Varvik deltok 

o Ørjan Albrigtsen og Geir Varvik sjekker status i arbeidet med nordmeldingen 

– gir tilbakemelding pr epost 

o Aktuelt med et eget møte med Tromsbenken? (Eirik forespør leder av 

Tromsbenken om møte koblet til neste møte i regionrådet 27.10.20) 

o Aktuelt å møte politisk nordområdeforum? – sjekkes nærmere 

 

Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs – status tilbakemelding fra 

fylkeskommunen 

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. 
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• 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. 

Fra møte 28.09.20  

- status: ingen signaler fra fylkeskommunen, administrativt møte er ikke avholdt. 

 

Regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune - innspill til 

kunnskapsgrunnlag – oppfølging i videre prosess 

• Vedtak 23.06.20: 

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: 

o Nord-Troms Strategier 2020-2023 

o Notat til Nordområdemeldingen (juni 2020) 

o Kunnskapsgrunnlag og status og strategier – Transportinfrastruktur i 

Nord-Troms (2018-2019) 

Fra møte 28.09.20:  

Fylkeskommunen har invitert til Dialogseminar med tema planstrategi 30.09.-

01.10.20 – hvem deltar fysisk? Hvem deltar digitalt? 

• Daglig leder har møtekollisjon 

• Ingen ordførere har anledning til å delta fysisk 

 

Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark  

Vedtak Nord-Troms Regionråd 23.06.20: 

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 
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i regionutvalget. Regionrådet ber også de samme ordførerne ta kontakt med 

Fefo om saken. Saken følges opp på møte i regionrådet i september. 

Fra møte 28.09.20 

Etter regionrådsmøte har det vært ett møte i regionutvalget i Statskog. Regionrådets 

representanter Bernt og Eirik deltok. Saken er tatt opp; Statskog er kjent med saken. 

Eirik følger opp saken mot Statskog – «er det etablert dialog med FeFo i saken?» 

 

Møte fylkesråd for næring – aktuelle saker? 

Fra møte 28.09.20:  

Regionrådet var enige om å avvente møtet til fremtidig organisering er avklart. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

Kompetansepilot – Troms og Finnmark fylkeskommune 
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o I Troms og Finnmark fylkeskommune er Syd-Varanger og Nord-Troms valgt 

ut som piloter 

o Nord-Troms pilot: fokus på industri og sjømat mot næringen i Lyngen og 

Skjervøy 

 

Orientering fra møte 11. september 2020, konseptvalgutredning (KVU) for Nord-

Norge ved Ørjan Albrigtsen 

o Statens vegvesen har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet om å lede 

en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. I den 

forbindelse vil divisjonsdirektør Per Morten Lund invitere til informasjons 

møte om oppdraget. Departementet har bedt om et utfordringsnotat som 

grunnlag for deres fastsettelse av mandat for utredningen innen 1.oktober 

2020. Vi ønsker derfor å få konkrete innspill fra dere på utfordringsnotatet.  

o Nord-Troms Regionråd har sendt innspill til KVU i etterkant av møtet. Innspill 

er også sendt ordførerne i regionrådet  

 

REFERATSAKER: 

Fra Storfjord kommune:  

• melding om vedtak; Nord-Troms strategier 2020-2023 

• melding om vedtak: : Intensjonsavtale vedr opprettelse av et nytt 

interkommunalt politisk råd  

Fra Nordreisa kommune: 

• melding om vedtak; felles forliksråd for Nord-Troms 

• invitasjon til Nordreisa kommunestyre – Nord-Troms strategier 2020-2023 

Fra Lyngen kommune: 

• melding om vedtak; Nord-Troms strategier 2020-2023 

Fra Ullsfjordforbindelsen AS: 

• Elektrisk ferge over Ullsfjorden – planlegging av Ullsfjordforbindelsen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

TEMAMØTE ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP MANDAG 28. SEPTEMBER KL 1500 

(eget referat er utarbeidet fra dette møtet.) 

I tillegg til regionrådet deltok kommunedirektørutvalget, helseledere og innledere. 

Helseledere og fagfolkene fratrådte møtet kl 1730. 
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MØTET FORTSATTE MED ORDFØRERE OG KOMMUNEDIREKTØRER kl 1730: 

Nord-Troms samarbeidet (fellesmøte RR og KDU) 

Orientering – pågående arbeid i KDU; 

• Fagområdeinndeling i KDU (parallell til ordning med saksordførere) 

• Plansamarbeidet igangsatt -Møte KDU 8. oktober 

• Brannsamarbeidet – viktig at vi klarer å videreføre dette 

• NORIKT – etablert (alle kommuner deltar unntatt Lyngen) – fått utarbeidet 

statusrapport fra Bredbåndfylket– strategiarbeid er på agenda p.t. 

• Felles kommunelege – samfunnsmedisin – ønsker å utrede denne saken 

videre 

• Innkjøpstjenesten – jobber med å forbedre denne – handlingsplan og 

anskaffelsesstrategi under utarbeidelse 

• Felles klima- og energiplan Nord-Troms – fått midler, arbeid i oppstartsfasen 

• Hatt møte i dag med HR-nettverket og Studiesenteret - drøftet om man skal 

gå i gang med felles kompetanseplan Nord-Troms 

Orientering fra regionrådet – aktuelle saker: 

o Vedtak fra dagens møte – intensjonsavtale vedrørende etablering av felles 

interkommunalt politisk råd 

o Hvordan skal vi forankre tiltak i det regionalpolitiske samarbeidet som gjelder 

NT 6 dersom kommunene danner IPR med Tromsø-området? 

Drøfting – hvilke grep tar vi framover?  

• Viktig at vi tenker som en kommune selv om vi er 6 om vi skal få dette til 

• Nyttig med samarbeid også på mindre områder hvor man ikke trenger en hel 

stilling 

• Når vi skal danne selskap er det viktig at det gjøres gode utredninger med 

faglig vurderinger (definere behov og kompetanse) 

• Muligheter for å få mer til i lag 

• Kommunalt oppgavefellesskap – dette må vi få på plass 

• Samfunnssikkerhet og beredskap – mange samarbeidsmuligheter 

• Etablert nettverk på de store fagområdene – helse og oppvekst.  I tillegg 

etablert nettverk for HR. oppvekstledernettverket har egen ressurs 

Hvordan tar vi saken med helsefelleskap videre? 

• det må dedikeres ressurs til arbeidet 

 

Regionale planer  

– kobles til kommunale planstrategier? Saken ble ikke drøftet. 

 

Åpen post - dagsaktuelle saker, ingen saker 

 

Møtet hevet kl 1825 

Berit Fjellberg, referent 
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MØTE TIRSDAG 29.09.20 START KL 0830 

 

Sak 39/20   Handlingsplan Nord-Troms Strategier 2020-2021 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Notat til Nordområdemeldingen  

• Forslag til Handlingsplan 2020-2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplan knyttet til Nord-Troms Strategier 

for 2020-2021 med endringer og prioriteringer foretatt i møte. 

 

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 

Handlingsplan for 2021 legges frem for godkjenning i neste regionrådsmøte 27. 

oktober. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger  

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.  

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 

til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik 

behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 

eierkommunene til felles regional plan. 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 

april i år. 

 

På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende 

handlingsplan i sak 22/20; 

Enstemmig vedtak:  

6. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

7. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 
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8. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

9. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

10. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett 

behandles på regionrådets møte i september 

 

Vurderinger: 

Nord-Strategier skulle behandles av eierkommunene i juni, men noen har utsatt 

saken. Selv om strategiene ikke er behandlet i alle kommunestyrer er det viktig å 

komme i gang med utforming av tilhørende handlingsplan, slik at denne og budsjett 

kan behandles i regionrådsmøtet i september.  

 

I vedlagte forslag til handlingsplan er det tatt utgangspunkt i mål og tiltak som er 

listet i Nord-Troms Strategier. Saksbehandler har utarbeidet forslag til koblinger 

mellom mål og tiltak i dokumentet, i tillegg til å skissert forslag til målgruppe og 

ressurser. Innspill fra Storfjord kommune er også tatt inn i forslaget. Under hvert 

satsingsområde er også tiltak fra notatet til Nordområdemeldingen (kommer høsten 

2020) listet opp. 

 

Under behandlingen av dokumentet bør det gjøres vurderinger og prioriteringer av 

tiltak som skal gjennomføres i 2021. Målgruppe og ressurs bør også drøftes for de 

prioriterte tiltakene. 

 

 

Sak 40/20  Budsjett 2021 

Saksdokumenter:  

• Forslag til budsjett drift regionrådet 2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med samme  

ramme som 2020. Kommunale driftstilskudd for 2021 fastsettes etter vedtatte 

fordelingsnøkkel.  

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
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Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 

selskapsavtalen).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 

etter folketall.  

 

Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og kommunedirektørutvalget 

2. Drift av ungdomssatsingen RUST 

3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 

Drift av sekretariatet i regionrådet 

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 

permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 

ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 

opp kommunedirektørutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 

 

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 

myndigheter eller i utvalg/styrer. 

 

Drift av ungdomssatsingen RUST 

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 

personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 

ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 

tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 

regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 

eksempel Troms fylkeskommune). 

 

Drift av Nord-Troms Studiesenter 

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 

 

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 

prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 

«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
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fylkeskommunen. Prosjektet opphørte i 2019. det har vært jobbet med statlig 

medfinansiering siden etableringen av NTSS i 2006. Høsten 2019 fikk regionrådet 

gjennomslag og studiesenteret fikk 1 mill i driftsstøtte for 2020 over 

Statsbudsjettet. Det ble i tillegg mulig å søke om statlig støtte for 2021 og 2022. 

 

Vurdering: 

Driftsbudsjett: 

Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 

kroner) som de foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Det er gjort noen 

justeringer; 

• Redusert avsetning til reising og fysiske møter (Coronarelatert) 

• Mer midler arkiv (pålegg om arkivering) 

• Mer midler til informasjon/kommunikasjon (fått tilbakemelding om at dette 

er et område vi må forbedre) 

 

Det legges opp til å inngå avtale med vertskommunen om å overta de administrative 

oppgavene fra 2021. 

 

Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet om å øke budsjettet med en egen pott 

som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. 

Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte 

aktiviteter, til sammen kr 350.000. Den største er satsingen er DRIVKRAFT NORD-

TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms 

fylkeskommune bidrar med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 

av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. 

Dette prosjektet ble finansiert over budsjettene for 2019 og 2020. 

 

Saksbehandler foreslår at det settes av midler til Mastergradsstipend, og en pott til 

oppfølging av tiltak i handlingsplanen 2021. handlingsplanen er ikke ferdig 

behandlet, det er derfor vanskelig å budsjettere de enkelte tiltakene. Dette kan 

gjøres når handlingsplanen er ferdigstilt og vedtatt. 

 

Driftstilskudd studiesenteret: 

Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 

oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 

Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 

og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 

studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. 

Modellen er fleksibel, distribuert og digital. For 2020 fikk NTSS tildelt 1 mill i statlig 

medfinansiering. NTSS har behov for 2 mill årlig i driftsmidler for å fortsette 

aktiviteten på dagens nivå. 
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Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene, som i sum 

utgjør ca 1,2 mill årlig. 

 
 

Forslag til BUDSJETT 2021  

– driftstilskudd fra eierkommuner 

 

Budsjettforutsetninger 2021 (samme som for 2019 og 2020): 

• Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 

medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 

møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 

sentrale myndigheter).     

• Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 

Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

• Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 

ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 

post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

• Egenandeler/tiltak: mastergradsstipend og tiltak handlingsplan kr 350.000 

• Nord-Troms Studiesenter kr 500.000 

 

BUDSJETT 2021 

 BUDSJETT 2020 BUDSJETT 2021 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

 2.845.000  2.845.000 

Sum inntekter  2.845.000  2.845.000 

   

Lønn og personal  1.405.000  1.405.000 

Reiseutgifter      115.000       90.000 

Kontorhold     100.000     100.000 

Regnskap og revisjon       15.000       30.000 

Møtekostnader     225.000     175.000 

Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       60.000 

Informasjon/kommunikasjon       35.000       65.000 

Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 

Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 

Tilskudd til studiesenteret     500.000     500.000 

Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000      

Avsetning av midler til 

Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 
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Avsetning av midler til 

Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000  

Avsetning av midler til oppfølging 

samarbeidsavtale TIL 

      10.000  

Tiltak – handlingsplanen 2021      310.000 

Sum kostnader  2.845.000  2.845.000 

 

 

Møtet hevet kl 1200 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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REFERAT       

  

Lill Torunn Hansen  Side 1 av 1 30.09.2020 

 

 

Emne: Referat fra eiermøte i Ymber 
Sted: Ymbers lokaler i Sørkjosen 

Tidspunkt: Mandag 28. September 2020 kl. 0900-1215 

Referent: Lill Torunn Hansen 

Sendes til: Deltakerne og styrets medlemmer  

Tilstede: Eierrepresentanter: 

Hans Isak Olsen, ordfører Kautokeino kommune 

Eirik L. Mevik, ordfører Kvænangen kommune 

Stein Thomassen, ordfører Loppa kommune 

Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune 

Ørjan Albrigtsen, ordfører Skjervøy kommune 

Semming Semmingsen, Troms Kraft AS 

 

Styrerepresentanter: 

Gunn Andersen, styreleder 

 

Administrasjonen: 

Erling S. Martinsen, adm. direktør 

Lill T. Hansen, økonomisjef 

 

   

Ikke tilstede: Bernt Lyngstad, ordfører Kåfjord kommune  

 
Adm. dir. åpnet møtet og ønsket representantene velkommen til eiermøtet. Bakgrunnen for eiermøtet er at 

eierne i en felles eierstrategi har vedtatt at det skal være to eiermøtet i året (vår og høst).  

 

Adm. dir. presenterte konsernets strategi. Forretningsområder er kraftproduksjon, kraftforsyning og bredbånd. 

Felles strategiske tema for konsernet er klima, kompetanse og digitalisering. På kompetansesiden er det 

utfordrende å rekruttere personell med høyere utdanning. Bredbåndsvirksomheten er blitt mer lønnsom de siste 

årene.  På kraftsiden jobbes det med en evt. fusjon mellom Kvænangen Kraftverk og Ymber Produksjon. 

Covid-19 har medført noe forsinkelser i prosjekter, men de økonomiske konsekvensene er begrenset så langt. 

 

Adm. dir. presenterte regnskap pr 2. tertial samt prognose 2020. Nettvirksomheten har svekket lønnsomhet 

pga. mye feil i nettet i vinter. Lave kraftpriser gjør at kraftproduksjon har betydelig inntektstap. 

Bredbåndsaktivitet vil levere gode resultat for 2020. Totalt sett har datterselskapene i konsernet en lavere 

utbyttekapasitet i år enn budsjettert. Konsernet er solid med en egenkapitalandel på 45%. 

 

Eiermøtet diskuterte «Felles eierstrategi for Ymber»  Alle eierne har sluttet seg til eierstrategien unntatt 

Nordreisa kommune som hadde følgende anmerkninger:  

 

- Nordreisa kommunestyre forutsetter at eventuelle tilbud og planer om fusjon/oppkjøp av Ymber AS 

forelegges kommunestyret før styret i Ymber AS går videre med slike prosesser. Denne begrensingen 

gjelder hele konsernet Ymber AS med underselskaper. 2.  

- Nordreisa kommunestyre ber om at samtlige aksjonærer blir representert i selskapets valgkomite. 

Punkt 6A i eierstrategien må endres slik at dette imøtekommes. 

 

Orientering om etablering av ladestasjoner for elbiler. Enova har bestemt hvor ladestasjonene skal plasseres. 

For Ymber sitt forsyningsområde dekker Enova investeringskostnadene for etablering av ladestasjoner på 

Storslett, Manndalen, Maze og Kautokeino. Ordfører i Skjervøy ønsker etablering av ladestasjon på Skjervøy. 
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PROTOKOLL 
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
13. OKTOBER 2020 KL 1100-1400 
PÅ TAKET KAFE NORDREISA 
 
 
PROGRAM OG SAKSKART 
 
1100 LUNSJ 
1130 TEMA: PLAST I HAVET  
Plastrådgiver i Naturvernforbundet Maja Bernhoff informerer om utfordringer, konsekvenser og tiltak rundt plast i 
havet og om engasjement for strandrydding. 
 
1230 SAKSLISTE 
 

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
28/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE 
31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 
33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER 
34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER 
35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR 
36/20 EVENTUELT 

 
1400 MØTE SLUTT 
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TILSTEDE   
Nord-Troms Ungdomsråd Johannes V Lundvoll Lyngen 
 Andreas Simonsen Lyngen 
 Marcus Solvoll Storfjord 
 Ådne Gamst Eriksen Storfjord 
 Ramona S Thomassen Nordreisa 
 Jon Andreas Fyhn (Teams) Nordreisa 
 Maiken Jørgensen (Teams) Kvænangen 
 Monica Boberg (Teams) Kvænangen 
 Siril Jørgensen (Teams) Skjervøy 
Fagrådet Vegard T Pedersen Nordreisa 
 Kjersti Rennestraum Kåfjord 
 Marit Boberg (Teams) Kvænangen 
 Kåre Bjørnar Olsen (Teams) Lyngen 
Adm. Lise Jakobsen  
Andre Maja Bernhoff Naturvernforbundet 

 
 

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  
26. MAI OG 17. SEPTEMBER 2020 
Vedlegg: 
Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 26. mai og 17. september 
 
VEDTAK:  
Innkalling godkjennes 
Protokollene godkjennes. 
 
 
29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
SKJERVØY 

 Ikke valgt nytt råd og lite aktivitet 
 Ny politiske rådgiver 
 Siril med for å sikre overgang til nytt råd 

 
STORFJORD 

 Valgt inn to nye i rådet fra Hatteng elevråd  
 Valgt inn vararep. 

 
LYNGEN 

 Ett møte i kommunestyret og ett møte i ungdomsrådet siden sist 
 Velger nytt råd i oktober 
 Aktiv Lyngen: Rib-tur og møte med politiets U18-gruppe 

 
NORDREISA 

 BUK 1. oktober – svært vellykket møte med stor aktivitet og engasjement fra deltakerne. Saker om fotballhall, 
uteområde på Storslett skole, aktivitetspark i Trekanten, sykkelbane Høgegga, nye stoler til Storslett skole, 
nytt svømmebasseng og volleyballtrening. 

 Kommunestyremøter i september og oktober 
 Sak til Oppvekst og kulturutvalget om ny stillingsressurs til ungdomsklubb/kontakt 
 Brannøvelse på skolebusser gjennomføres nå – sak fremmet av ungdomsrådet for 5 år siden 

 
KVÆNANGEN 

 Klubben snart klar for åpning 
 Har valgt nytt råd og RUST-repr. 
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 Hanne Wiesner er politisk rådgiver 
 Sak om frukt 2 ganger i uken på skolen 
 Jobber med temadag sammen med Selvhjelp Norge 
 Arrangerer juleball 

 
KÅFJORD 

 Skifter hele ungdomsrådet pga. flytting til vgs. og lærlingejobb 
 Nyvalg etter jul – opplæring på nyåret 
 25 års jubileum – egen sak i dagens møte 

 
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 

 Besøk fra prosjektleder for Ungsatsing i Hålogalandsrådet 20.10 for å høre om erfaringer, struktur og 
organisering i RUST. Ramona, Kjersti, Bernt, Victoria og Lise deltar i møtet 

 UE presenterte Prøv sjøl-fondet på kick off for ungdomsbedrifter på Skjervøy 6.10 
 Ungdommens distriktspanel samles i Alta 17.-18. oktober. RUST er med på møtet via Temas søndag for å gi 

innspill på hypoteser som de jobber med utfra rapport fra Ruralis (presentert i forrige RUST-møte) – skal 
jobbe frem 10 råd til regjeringa om fremtidas distriktspolitikk- Johannes, Ådne og Lise deltar på Teams-møtet 
søndag kl. 12.30 

 
 
 

30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE 
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VEDTAK:  

Flott rapport! Tas til orientering  
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31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Det velges en arbeidsgruppe som lager felles saksfremlegg i samarbeid med saksordfører og regional 
ungdomskonsulent 

o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for nord-tromsungdom 
som bor på hybel.  

o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november 
 
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I RUST-møtet 17. mars 2020 ble det holdt innspillrunde i arbeidet med 
regionrådets strategi for 2020-2023. Ett av innspillene fra ungdomsrådet var fokus på hybelboeres utfordringer. 
Utfordringene kan være knyttet til psykososialt miljø og trivsel, kosthold og livsstil, boforhold på hybel m.m.  
 
Kommunene Nordreisa og Skjervøy er vertskommuner for ungdom fra de øvrige kommunene. De to vertskommunene 
kan sikre at hybelungdom ivaretas godt gjennom ungdomskontakt, helsestasjon for ungdom og sosiale fritidstilbud, og 
samtidig sørge for god oppfølging av egne ungdommer som flytter på hybel til Alta og Tromsø for å gå på skole.  
 
Ungdommer fra Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole. Det er 
viktig at disse kommunene følger opp ungdommene på skolestedene i Tromsø, Alta, Nordreisa og Skjervøy.  
 
Aktuelle tiltak kan være tilbud om helsestasjon for ungdom, ungdomskontakt, sosiale møtesteder og fritidstilbud, kurs 
om kosthold og livsstil, retningslinjer for minste standard på hybler og tiltak for at husleia ikke er for høy. 
 
Innspill i møtet: 

 Møtesteder for ungdom er viktig – ungdom vil ha kontakt med andre 
 Synliggjøre aktivitet for ungdommer – samle info og spre den 
 Lyngen modellen og Folkehelseprogrammet. Flere kommuner er med i Folkehelseprogrammet – Nordreisa 

trenger et push for å bli med der! 
 Hver kommune må kartlegge sine ungdommer 
 Samarbeid med fylkeskommunen 
 Inkl. Alta i dette – viktig pga stor skole der 

 
VEDTAK:  

o Arbeidsgruppen bestående av Kjersti, Marcus, Ramona og en repr. fra Kvænangen ungdomsråd 
lager felles saksfremlegg i samarbeid med saksordfører og regional ungdomskonsulent 

o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for nord-tromsungdom 
som bor på hybel.  

o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november 
 

 
 
32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.  
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene i 

samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og politisk rådgiver. 
 
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST-konferansen samler årlig ungdomsrådene i Nord-Troms og skal gjøre 
representantene kjent med hverandre, det politiske systemet og bidra til aktive og engasjerte ungdomsråd i 
kommunene. Konferansen arrangeres av RUST og tilrettelegger for opplæring og skolering i aktuelle tema - med 
ungdom og for ungdom.  
 
På grunn av Covid-19 har Fagrådet i eget møte 26.8 besluttet å ikke samle alle ungdomsrådene denne høsten.  
Fagrådet ønsker å gjennomføre opplæring og skolering lokalt med 1-3 kursholdere/prosessledere fra RUST i romslige 
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møterom i hver kommune. Smittevernregler skal overholdes. Det pågår i disse dager valg til ungdomsråd i 
kommunene og gjøres fortløpende avtaler om når skoleringen kan gjennomføres i den enkelte kommune. 
 
Tema for opplæringen og erfaring fra tidligere RUST-konferanser og kurs drøftes i møtet 
Innspill: 

 Presentasjon av RUST digitalt til hvert ungdomsråd 
 Hvordan debattere? 
 Hvordan få frem sak i kommunestyret? 
 Hvordan skrive en sak og hvor skal den sendes? 
 Synliggjøre temaet medvirkning  
 Felles tema og noen for den enkelte kommune – planlegges med RUST-repr. 

 
VEDTAK: 

o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.  
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene i 

samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og politisk rådgiver. 
 
 
33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd ønsker, så langt det er mulig innenfor smittevernregler, å gjennomføre fysisk 
fellesmøte og tur med ordførere.  

o Nord-Troms ungdomsråd sender saken til regionrådet. 
 
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST arrangerer årlig fellesmøte og tur med ordførere i regionrådet for å øke 
fokus på ungdomsmedvirkning, bli kjent med ordfører i egen kommune, og senke terskel for kontakt mellom 
ungdomsråd og voksne politikere. Pga. Covid-19 kan det være vanskelig å gjennomføre møte og tur over to dager som 
tidligere. Årets tur skal være i Skjervøy kommune. 
 
ALTERNATIVER: 

o Gjennomføre to dagers møte og tur. Tilpasse aktivitet til smittevernregler. 
o Gjennomføre fellesmøte og aktivitet som dagsmøte på Skjervøy. 

Forslag til møtelokaler og aktivitet på ordførerturen drøftes i møtet 

Innspill: 

 Ønsker to-dagers tur fordi man blir bedre kjent da. Aktivitet første dag for å bli kjent før møte. 
 Covid-regler overholdes med enerom på hotellet 
 Aktivitet: Strandrydding – bedre på våren pga været 
 Aktivitet: Visning på Lerøy og rib-tur 
 Aktuelle møterom er Rådhuset, Kiilgården og vgs. Ungdomsrådet ønsker møte i kommunestyresalen på 

Rådhuset. 

 

VEDTAK: 

o Nord-troms ungdomsråd ønsker å gjennomføre to dagers tur med møte i kommunestyresalen, 
omvisning på Lerøy og rib-tur, og overnatting på hotellet. 
 

34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
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o Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. “Ungdom og 
stedsutvikling” i 2018. 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med RUST-konferansen 2018 ble det holdt worhshop om «Ungdom 
og stedsutvikling. Hvert ungdomsråd fikk da tildelt 20 000kr for å iverksette ideer fra workshop i sin kommune. Kåfjord 
ungdomsråd jobbet med ideen om en sykkeldag for ungdom som midlene i utgangspunktet var tenkt brukt til. 
Sykkeldagen er ikke gjennomført og Kåfjord ungdomsråd ønsker å omdisponere midlene til markering av 25 års 
jubileum. 

Prosjektbeskrivelse og søknad om støtte til markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år:  
“25 år med ungdomsråd i Kåfjord skal ikke gå ubemerket hen” 

 
Bakgrunn 
I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på 
samfunnshuset i Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny 
kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom, for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og 
Kåfjord kommune er skikkelig stolte av og nå vil markere!  
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for 
kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I dag 
har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange engasjerte 
representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags 
dato er de engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 
år.  
I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune om støtte til å gjennomføre en 
storstilt markering fredag 27.november- lørdag 28.november 2020, på Senter for Nordlige folk i 
Manndalen, Kåfjord.  
Formål 

 Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten, inkludert tidligere og 
nåværende engasjerte ungdommer! 

 Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers krevende tid 
 Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms 
 Tilrettelegge for to annerledes og innholdsrike dager for ungdom med program de synes er 

gøy 
 Skape engasjement hos workshop-deltakerne  
 Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt 

og kanskje nasjonalt! 

 
Innhold 
Skissert program:  

Fredag 27. November  
(denne kvelden er kun for 
representanter fra ungdomsrådene i 
Nord-Troms): 

Lørdag 28. November  
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte): 
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Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra 
Nord-Troms kommunene  
 
Ca. kl. 18 -20: Installering og mingling 
 
Kl. 20: Pizza 
 
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
 
Kl. 22: Natt-kino 
 
Kl. 00: Ro 
 

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet 
 
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og 
klargjøring for markering etc.  
 
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering (foreløpig 
program, endringer kan forekomme) 

 Innledning ved ordfører (eventuelt også andre 
inviterte dersom det måtte passe) 

 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / 
andre sentrale personer, fokus på det man har 
utrettet/ fått til 

 + en liten sekvens som får frem hva de ulike 
ungdomsrådene jobbet med- deres fanesaker 
(«Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene») 

 Innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise 
Jakobsen, om viktigheten av ungdomsråd og 
ungdommer som engasjerer seg i et 
samfunnsperspektiv 

 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på 
de engasjerte ungdommene” 

 Workshop 
 Oppsummering workshop og veien videre 

 
 
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere 
på dagsopplegg 
 
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er 
“unge”  
 
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss 
 
Kl. 19.00: Konsert-start  
 
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene 
 

  
Intern organisering 
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig. 
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid 
med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen av- 
prosjektet. 

Rolle Navn 
Prosjekteier Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd 
Prosjektleder Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum 

og Ungdomskontakt Stian Pedersen  
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Samarbeidspartner Senter for Nordlige folk 
Lise Jakobsen v/ Regional ungdomssatsing i 
Nord-Troms 
Halti næringshage ved Trude Indrebø og Inger 
Birkelund 

 

VEDTAK: 

o Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. “Ungdom og 
stedsutvikling” i 2018. 

35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 25 års jubileum. 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER 

RUST har årlig budsjett på 50 000 kr til tiltak for ungdom. Pga Covid-19 har det vært få tiltak og aktiviteter gjennomført 
i RUST og i regionene for øvrig dette året. Kåfjord ungdomsråd ønsker at alle ungdomsrådene i Nord-Troms skal delta 
på feiringen av jubileet.  

Søknad om støtte til markering av at Kåfjord ungdomsråd fyller 25 år! 

I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på samfunnshuset i 
Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom- for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune er 
skikkelig stolte av og nå vil markere!  

                    
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale 
seg i saker som gjelder ungdom. I dag har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange 
engasjerte representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags dato er de 
engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 år.  
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I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune RUST om inntil kroner 
15.000,- i støtte til å gjennomføre skissert markering fredag 27.november- lørdag 28.november 
2020, på Senter for Nordlige folk.  
  
Formål  
1. Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten -inkludert tidligere og 
nåværende engasjerte ungdommer!  
2. Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers spesiell og krevende tid  
3. Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms  
4. Tilrettelegge for to annerledes, lære- og innholdsrike dager for ungdom med program planlagt 
av ungdom selv 
5. Skape engasjement hos workshop-deltakerne  
6. Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt 
og kanskje nasjonalt!  
  
Foreløpig program ser slik ut (med forbehold om at endringer kan forekomme, da man avventer 
svar på søknader om finansiering):  

Fredag 27. November  
(denne kvelden er kun for 
representanter fra ungdomsrådene i 
Nord-Troms): 

Lørdag 28. November  
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte): 

Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra 
Nord-Troms kommunene  
 
Ca. kl. 18 -20: Installering og 
mingling  
 
Kl. 20: Pizza  
 
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
 
Kl. 22: Natt-kino  
 
Kl. 00: Ro 

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet  
  
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og klargjøring for markering 
etc.  
  
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering  

 Innledning ved ordfører (eventuelt også andre inviterte dersom det 
måtte passe)  

 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / andre sentrale 
personer- fokus på det man har utrettet/ fått til  

 + en liten sekvens som får frem hva de ulike ungdomsrådene jobbet 
med- deres fanesaker («Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene»)  

 Eventuelt innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise Jakobsen, 
om viktigheten av ungdomsråd og ungdommer som engasjerer seg i 
et samfunnsperspektiv  

 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på de engasjerte 
ungdommene”  

 Workshop med representanter fra Halti næringshage  
 Oppsummering workshop og veien videre  

  
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere på dagsopplegg  
 
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er “unge”  
 
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss  
 
Kl. 19.00: Konsert-start  
 
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene  

  
Under følger estimert budsjett og finansieringsplan for arrangementet:  
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HVA SUM I KR. 
Artist inkludert flyreise  150 000,-  
Leiebil  7000,-  
Overnatting artist  10 500,- (7x1500,-)  
Kost artist  3500,- (7x500,-)  
Leie av sal og utstyr 2 dager  16 000,-  
Backstage  2500,-  
Transport deltakere  
  

50 000,- 

Kost 40 deltakere 26 000,- 
Overnatting 10 000,- 
Nattevakt x 2 6400,- (400,- pr. time) 
Utgifter til arrangørgruppe, materiell backstage m.m. 3500,- 
Armbånd deltakelse 2000,- 
Premier 7500,- 
T-skjorter 12 000,- (300,- x 40) 
Annet/ uforutsette utgifter 37 800,- (10 %) 
Honorar samarbeidspartner workshop inkludert transport 20 000,- 
Leie tolkeutstyr 5000,- 
Honorar tolk 10 000,- 
TOTALSUM KR. 378 400,-  

  
  
HVEM  SUM  
Kåfjord kommune v/ Formannskapet  50 000,-  
Rusforebyggende midler, Kåfjord kommune  10 000,-  
Egenandel Kåfjord ungdomsråd  10 000,-  
Egenandel Kåfjord kommune  13 400,-  
Samfunnsløftet SNN  90 000,-  
RUST-midler stående fra tidligere prosjekt  20 000,-  
RUST  15 000,-  
Sametinget  75 000,-  
Troms og Finnmark fylkeskommune  90 000,-  
Lerøy  5000,-  
TOTALSUM I KR.  378 400,-  

  
Intern organisering 
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig. 
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid 
med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen 
av- prosjektet. 
  
Rolle  Navn  
Prosjekteier  Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd  
Prosjektleder  Kulturkonsulent Kjersti Hovland 

Rennestraum og Ungdomskontakt Stian 
Pedersen  

Samarbeidspartnere  Senter for Nordlige folk v/ daglig leder Svein 
Leiros  
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Regional ungdomssatsing i Nord-Troms 
(RUST) v/ Lise Jakobsen  
Halti næringshage  

  
Medvirkning  
Kåfjord ungdomsråd har vært - og vil være -med hele veien fra idéfase til gjennomføring. Skissert 
program er basert på og laget ut ifra ungdommenes innspill og tilbakemeldinger.  
  
Annet 
Slik programmet er skissert, er det utelukkende basert på hva ungdommene selv har ønsket 
seg for kommende markering. Kåfjord ungdomsråd blir fortløpende orientert om status i 
prosjektet og har uttrykt glede over å kunne få til denne markeringen. Prosjektet er likevel 
avhengig av å være fullfinansiert for å kunne bli slik det er skissert den dag i dag. Kåfjord 
ungdomsråd søker derfor RUST med flere om støtte for å kunne arrangerer markeringen slik 
man ønsker.  
 

VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 25 års jubileum. 

 

36/20 EVENTUELT  

 
15.10.2020 Lise Jakobsen (referent)
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Plast-Problematikken
Maja Bernhoff /plast-rådgiver Troms og Finnmark
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Plast i Havet – Ka e greia?

• Et verdensomspennende problem, en plast planet (UNEP 
2005)

• Siden 1950: 8.3 milliarder tonn plast –9% resirkulert, 12% blir 
brent, 79% forurenser naturen, 

• 6 millioner tonn i havet hvert år
• Billig, slitesterkt, lang nedbrytningstid 
• Utfordring med resirkulering
• I 2050: 34 milliarder tonn – mer plast enn fisk i havet
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Strandrydding – et tiltak vi vet funker

• Mesteparten av plasten 
synker til havets bunn – er 
det vist å rydde opp?

• Effektivt og skånsomt
• Høyere tetthet av søppel
• Hvordan bli med eller 

arrangere strand-rydding? :
https://ryddenorge.no/ 
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Årets TV-aksjon
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Diskusjon og Innspill
1. Tror dere marin forsøpling er et tema ungdom i Nord-Troms kan være 

interessert å engasjere seg i ? 
2. Hva skal til for å engasjere? Hvordan få plast til å bli en «snakkis»? 

Arrangere workshops?
3. Vi må tørre å stille de kritiske spørsmålene høyt: hvordan kan vi 

redusere plastforbruket? Hva er de største plast-kildene? Hvorfor kan 
vi kutte ut engangsplast? Hvorfor sender vi søpla helt til Tyskland for 
å resirkulere? Hvorfor har vi enda fotballbaner av forurensende plast-
granulat? Hvorfor bygger skoler og barnehager lekeplasser og fall-
dekker laget av plast? Er alt det nødvendig?
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Postadresse 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 59 
 
oed.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
977 161 630 

Avdeling 
Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Anne Haug 
22 24 69 23 

Kvænangen Kraftverk AS – revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og 
regulering av Ábojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner, 
Troms og Finnmark fylke 
 

.///. Vedlagt oversendes ett avtrykk av revidert konsesjonsdokument for Kvænangen Kraftverk AS, 

fastsatt ved kongelig resolusjon 4.9.2020. Vedlagt følger også kopi av departementets brev 

av i dag til konsesjonæren, samt kopi av den kongelige resolusjonen. 

 

Det er fastsatt nye konsesjonsvilkår i to samlede vilkårssett, ett i medhold av vassdrags-

reguleringsloven og ett etter vannfallrettighetsloven. Vilkårene er basert på moderne 

standardvilkår, men med nødvendige tilpasninger. 

 

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten på kr 0,10 pr. nat.hk. og kr 1,50 pr. nat.hk. 

til de kommuner og fylkeskommuner som Kongen bestemmer. Satsene refererer seg til det 

som opprinnelig ble fastsatt ved kgl.res. 15.05.1964 og 11.02.1972, jf. vilkårene post 2 

(Konsesjonsavgifter). Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt da 

konsesjonene ble gitt. Indeksjustering av avgiftene ivaretas gjennom egne bestemmelser.  

 

Når det gjelder vilkårene post 3 (Konsesjonskraft) er språket modernisert og oppdatert til 

gjeldende regler. 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 prøvelse etter 20 år. 

 

Konsesjonæren skal yte tilskudd til et fond ved betaling av et engangsbeløp på kr 1.000.000 

som skal fremme fisk, vilt og friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Fondet fordeles 

med kr 500.000,- til hver at de to kommuner, jf. reguleringsvilkårene post 5 (Fond og andre 

utbetalinger). Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret, og til tiltak 

kommunene selv mener vil gi best nytte.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/1086- 

Dato 

18. september 2020 
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Side 2 
 

 

NVE har myndighet til å godkjenne planer, jf. reguleringsvilkårene post 8 (Godkjenning av 

planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.). Kommunen har anledning til å uttale seg om 

planer for anleggsveger, massetak og deponi av overskuddsmasser. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anne Haug 

seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer  
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Side 3 
 

Adresseliste 

Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFJORD 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Tillatelse 
 

for 

 

Kvænangen Kraftverk AS 
 

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR  ERVERV OG 

REGULERING AV ÁBOJOHKA MV. I KVÆNANGEN OG 

NORDREISA KOMMUNER, TROMS OG FINNMARK FYLKE 
 

 

 
Ved kongelig resolusjon av 4. september 2020 er bestemt: 

 

Reviderte vilkår for tillatelse til Kvænangen Kraftverk AS for reguleringene og overføringene av Ábojohka 

mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 

 

1. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og utbygging av vassdrag 

(vassdragsreguleringsloven) § 8 tredje ledd fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Kvænangen 

Kraftverk AS til reguleringer og overføringer av Ábojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner i 

Troms og Finnmark fylke, jf. vedlegg 2. 

 

2. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon for rettigheter til vannfall 

(vannfallrettighetsloven) § 5 fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Kvænangen Kraftverk AS til erverv 

av fall i Ábojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner i Troms og Finnmark fylke, jf. vedlegg 3. 

 
3. Det fastsettes oppdatert manøvreringsreglement for regulering av Ábojohka mv. i Troms og Finnmark 

fylke, jf. vedlegg 4.  
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Reviderte vilkår 

 
for tillatelse etter vassdragsreguleringsloven for regulering av Ábojohka mv. i 

Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms og Finnmark fylke 
 

(Fastsatt ved kgl.res. 4.9.2020. Erstatter tidligere fastsatte vilkår gitt ved kgl.res. 15.5.1964, 6.1.1967 og 11.2.1972.) 

 

 
1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig 

revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har 

konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 

3 måneder etter at han har fått underretning om de 

reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første 

ledd. 

 Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller 

Stortingets samtykke, jf. vassdragsreguleringsloven § 10 

annet ledd.  

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller 

andeler i reguleringsanleggene kan bare overdras i 

forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i 

samme vassdrag nedenfor anlegget. Det samme gjelder 

ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene 

eller andeler i anleggene, herunder pantsettelse, arrest 

eller utlegg. 

 

2. 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,10 

pr. nat.hk. og til de kommuner og fylkeskommuner som 

Kongen bestemmer på kr 1,50 pr. nat.hk. Satsene 

refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt ved 

kgl.res. 15.05.1964 og 11.02.1972.  

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, 

fordeles mellom disse innbyrdes etter bestemmelse av 

NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, 

kommunegrenser eller annet som i vesentlig grad kan 

påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. 

Avgiften 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.  

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år 

i tråd med gjeldende regler. 

Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som 

fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første 

ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets 

lavvannføring som reguleringen antas å medføre utover 

den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 

350 dager i året. Ved beregningen legges det til grunn at 

magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvanns-

perioden blir så jevn som mulig. Avgjørelsen om 

beregning av avgiften treffes av NVE.  

Beregningen av konsesjonsavgifter samordnes med 

beregningen av konsesjonsavgifter for konsesjon etter 

vannfallrettighetsloven, jf. lov av 14. desember 1917 

nr. 16 om konsesjon til rettigheter til vannfall mv. § 18. 

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller 

brukseiere som utnytter den regulerte vannføringen. 

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den 

regulerte vannføringen tas i bruk. 

 

3. 

(Konsesjonskraft)  

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som 

kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den for hvert 

vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter 

reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde ledd. Avståelse og 

fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens 

behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. Avgitt 

kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. 

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 

5 prosent av kraften til staten beregnet som i første ledd. 

Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- 

eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer etter hvert 

som den regulerte vannføringen tas i bruk.   

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og 

beregner effekt og energi.  

Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger 

med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren 

kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres 

ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. 

Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved 

uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger betales av den som tar ut kraften.  

 De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å 

forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. 

Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den 

brukstid som ønskes benyttet og brukstidens fordeling 

over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og 

energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan 

skje med 2 års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av 

leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje 

uten departementets samtykke. 
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Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig 

selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele 

landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd 

ut over normalavkastningen inngår ikke i selvkost-

beregningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen 

på kraften levert kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp 

til ny vurdering etter 20 år. 

 

4. 

(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 

2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med vannforbruket, 

samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan 

med bindende virkning fastsettes av Olje- og 

energidepartementet. 

 

5. 

(Fond og andre utbetalinger) 

Konsesjonæren skal yte tilskudd til et fond, ved betaling 

av et engangsbeløp på 1.000.000 kr som skal fremme 

fisk, vilt og friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa 

kommuner. Fondet fordeles med 500.000,- kr til hver av 

de to kommunene.  

Fondet forfaller til betaling 3 måneder etter revisjon 

er vedtatt.  

Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av 

kommunestyret.  

 

6. 

(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes 

innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og fullføres innen 

ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene 

medregnes ikke den tid som på grunn av ekstraordinære 

forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 

 

7. 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans 

kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og 

kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av natur-

forekomster, landskapsområder, kulturminner mv., når 

dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner 

eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.  

 

8. 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, 

tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med 

nødvendige opplysninger, beregninger og kostnads-

overslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn 

med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg 

og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. 

Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er 

godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 

skjemmende og skal til enhver tid holdes i full 

driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og 

vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 

økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best 

mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om 

planene for anleggsveger, massetak og plassering av 

overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over 

tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre 

pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig 

opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 

være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller 

del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere 

blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje 

uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre 

uten NVEs samtykke. 

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av 

plikter i henhold til denne posten. 

 

9. 

(Naturforvaltning) 

I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet 

 

a. å sørge for at forholdene i Ábojohka mv. er slik at de 

stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprett-

holder naturlig reproduksjon og produksjon og at de 

naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig 

forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes 

minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering 

av fiskestammene ved tiltak, 

c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget 

opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap 

av fisk reduseres, 

d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad 

opprettholdes. 

 

II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for plante- og 

dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av 

reguleringen forringes minst mulig og om nødvendig 

utføre kompenserende tiltak. 

 

III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å bekoste naturvitenskapelige under-

søkelser i de områdene som berøres av reguleringen. 

Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren 

kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 

undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller 

indirekte berøres av reguleringen. 
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IV 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets bruks- og 

opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller 

indirekte av anleggsarbeid og regulering tas vare på i 

størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres 

kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak. 

 

V 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å bekoste friluftlivsundersøkelser i de 

områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren 

kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 

undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller 

indirekte berøres av reguleringen. 

 

VI 

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra 

oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden. 

 

VII 

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med 

overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt 

med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 

 

10. 

(Automatisk fredete kulturminner) 

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan 

være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 

fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal 

melding om dette sendes kulturminneforvaltningen 

(fylkeskommunen og eventuelt Sametinget) med det 

samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan 

berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 

Når reviderte vilkår er fastsatt, skal konsesjonæren 

betale et engangsbeløp begrenset oppad til kr 1.2 mill. 

kroner. Beløpet skal nyttes til registeringer og 

undersøkelser av samiske kulturminner i områder som er 

direkte berørt av reguleringene. I samarbeid med Tromsø 

museum, utarbeider Sametinget en plan for hvor og på 

hvilken måte midlene kan gi best nytte og setter opp et 

budsjett for arbeidet. Konsesjonæren skal forelegges 

planen og budsjettet for merknader. Planen og budsjettet 

for bruk av midlene skal godkjennes av Riksantikvaren.   

Arkeologiske arbeider i felt skal foretas i den tiden 

magasinene likevel er nedtappet eller når vannstanden av 

andre årsaker er lav. Konsesjonæren skal varsle 

Riksantikvaren og Sametinget i god tid før en nedtapping 

av magasinene, eller dersom det av andre årsaker er lav 

vannstand i magasinene, slik at arkeologisk arbeid kan 

gjennomføres. 

 

11. 

(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere 

bestemmelse: 

 

a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med 

anlegget er påkrevet av hensyn til forurensnings-

forholdene i vassdraget. 

b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i 

berørte vassdragsavsnitt. 

 

12. 

(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte 

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av offentlige 

veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig 

øket ved anleggsarbeidet. Veier, broer og kaier som 

konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av 

allmennheten, med mindre NVE vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å 

legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og 

som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/ 

utilgjengelige. 

 

13. 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører 

vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan 

NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta 

biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger 

mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare 

for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten 

for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konse-

sjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en 

del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er 

fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 

Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som 

ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. 

Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og 

senere vedlikehold, er tillagt NVE. Utgiftene forbundet 

med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 

 

14. 

(Rydding av reguleringssonen)  

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på 

en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder at stubbene 

skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm 

høye. Ryddingen må utføres på snøbar mark. Avfallet 

fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal 

reguleringssonen holdes fri for trær og busker som er 

over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytter-

ligere rydding. Dersom vegetasjon over HRV dør som 

følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme 

retningslinjene som ellers er angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført 

før første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt 

til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne 

post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 

dekkes av konsesjonæren. 
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15. 

(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter 

grenser for vannstand og vannslipping, med 

bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av 

magasin skal skje. 

 

16. 

(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de 

hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å 

ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet 

tilgjengelig for allmennheten. 

 

17. 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i 

reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og 

dokumentasjon av minstevannføring. Løsningen skal 

godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på 

forespørsel og oppbevares på en sikker måte i hele 

anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg 

om minstevannføring skal det settes opp skilt med 

opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan 

dette kan kontrolleres. NVE skal godkjenne skiltenes 

utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som 

mister bæreevnen på grunn av utbyggingen må markeres 

på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og 

opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn 

til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved 

anleggene. 

 

18. 

(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste 

etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 

berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med 

tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 

offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om 

hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal 

utføre dem. 

 

19. 

(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger 

for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren har krav på 

erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger 

dette medfører. Konsesjonæren må uten godtgjørelse 

finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av 

anleggene som er nødvendig og den bruk av anleggene 

som skjer i krigsøyemed. 

 

20. 

(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme 

anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i 

magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller 

sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved 

anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i 

skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere 

bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å 

forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk 

med hel eller delvis avstengning av anlegget for å 

lokalisere årsaken. 

 

21. 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen 

av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i medhold av 

vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med 

kontrollen kan kreves dekket av konsesjonæren. 

 NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold 

som er i strid med loven eller vedtak fattet i medhold av 

loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at 

en plikt som følger av loven eller vedtak i medhold av 

loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en 

løpende mulkt eller som et engangsbeløp. 

Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen 

trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte overtredelser 

av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft) 

6 (Byggefrister), 15 (Manøvreringsreglement) og 

21 (Kontroll og sanksjoner).  

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle 

konsesjonsbetingelser for de enkelte deltagere i 

reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller 

brukseiers retten til å bruke driftsvannet som er 

innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som 

forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til 

overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den 

som forsettlig eller uaktsomt overskrider konsesjonen 

eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med 

hjemmel i vassdragsreguleringsloven. 

 

22.  

(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter 

tinglysingsloven.  

Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et 

utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en heftelse på 

eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en 

forpliktelse. 
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Reviderte vilkår 

 
for tillatelse etter vannfallrettighetsloven for erverv av fall i Ábojohka mv.  

i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms og Finnmark fylke 
 

(Fastsatt ved kgl.res. 4.9.2020. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 15.5.1964, 6.1.1967 og 11.2.1972.) 

 

 

1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.  

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig 

revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har 

konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 

3 måneder etter å ha fått underretning om de reviderte 

vilkårene, jf. vannfallrettighetsloven § 9 første ledd.  

Konsesjonen kan ikke overdras.  

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndig-

hetenes samtykke.  

 

2. 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,10 

pr. nat.hk. og til de kommuner og fylkeskommuner som 

Kongen bestemmer på kr 1,50 pr. nat.hk. Satsene 

refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt ved 

kgl.res. 15.05.1964 og 11.02.1972. 

Avgiften beregnes etter den gjennomsnittlige kraft-

mengde, som vannfallet etter den foretatte utbygging kan 

frembringe med den påregnelige vannføring år om annet.  

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år 

i tråd med gjeldende regler. 

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som 

den innvunne vannkraft tas i bruk.  

Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som 

fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første 

ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, 

fordeles mellom disse innbyrdes etter bestemmelse av 

NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, 

kommunegrenser eller annet som i vesentlig grad kan 

påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. 

Avgiften 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. 

 

3. 

(Konsesjonskraft) 

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkes-

kommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent 

av den gjennomsnittlige kraftmengden som vannfallet 

etter foretatt utbygging kan yte med påregnelig 

vannføring år om annet. Avståelse og fordeling avgjøres 

av NVE med grunnlag i kommunenes behov til den 

alminnelige elektrisitetsforsyning. 

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 

5 prosent av kraften til staten beregnet som i første ledd. 

Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft inntrer etter hvert som det 

konsederte vannfallet tas i bruk. 

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og 

beregner effekt og energi.  

Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger 

med brukstid ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan 

ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger, 

og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene 

ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre 

steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående 

ledninger, betales av den som tar ut kraften. 

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 1 år 

for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles, kan 

forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 

brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen 

avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse av 

konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Avbrytelse 

eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force 

majeure, må ikke skje uten departementets samtykke. 

Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig 

selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele 

landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd 

ut over normalavkastningen inngår ikke i selvkost-

beregningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen 

på kraften levert kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger.  

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp 

til ny vurdering etter 20 år. 

 

4. 

(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 

2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med vannforbruket, 

samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan 

med bindende virkning fastsettes av Olje-  og 

energidepartementet. 

 

5. 

(Byggefrister mv.) 

Arbeidet med utbygging av vannfallet må påbegynnes 

innen 5 år fra konsesjonens dato og anlegget må fullføres 

og settes i drift innen ytterligere 5 år. Fristene kan 

forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 

på grunn av særlige forhold (force majeure) ikke har vært 

mulig å utnytte.  

115



7 
 

6. 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen 

av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i medhold av 

vilkårene som departementet finner nødvendig. Utgifter 

med kontrollen kan kreves dekket av konsesjonæren. 

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at 

en plikt som følger av loven eller vedtak i medhold av 

loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en 

løpende mulkt eller som et engangsbeløp. 

Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen 

trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte overtredelser 

av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 

5 (Byggefrister) og 6 (Kontroll og sanksjoner). 

 

7. 

(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses for 

konsesjonærens regning.  
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Manøvreringsreglement 

 
for regulering av Ábojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner,  

Troms og Finnmark fylke 
 

(Fastsatt ved kgl.res. 4.9.2020. Erstatter tidligere reglement fastsatt ved kgl.res. 15.5.1964, 6.1.1967, 11.2.1972 og 

8.10.1999.) 

 

 

1.  

Reguleringer 

    Naturlig  Reguleringsgrenser      Reg.  

Magasin    vannst.      Øvre              Nedre  Oppd.  Senkn.  høyde  

     kote      kote              kote  m  m  m  

Ábojávri  687,0                           669,0      0  18,0 18,0 

Lássajávri  539,0   543,0               519,0   4,0  20,0 24,0 

Čorrojávrrit (Småvatna nedre)  294,0   315,0                     21,0       0 21,0 

Čorrojávrrit (Småvatna øvre)  302,0   315,0                     13,0       0 13,0 

Šuoikkátjávri  519,0   529,0               516,0 10,0    3,0 13,0 

 

Høydene for Čorrojávrrit (Småvatna), Lássajávri og 

Ábojávri refererer seg til TP VIII i Fjellanger-Widerøes 

oppmåling og luftkartleggings-nivellement, som har 

høyden 294,703 moh. 

 Grunnlaget for høydene ved Šuoikkátjávri er NGOs 

kartblad Nabar.  

 Reguleringsgrensene skal markeres med faste og 

tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. 

 

Overføringer 

a. Sarvvesjávri. 

Avløpet fra Sarvvesjávri - et nedbørsfelt oppgitt til 

16,4 km2 - overføres til Stuora Mollešjávris nedbørfelt. 

Ved overføringen senkes Sarvvesjávri permanent 5 m 

til kote 892. 

b. Stuora Mollešjávri. 

Avløpet fra Stuora Mollešjávri - et nedbørfelt oppgitt 

til 45,2 km2 - og det tilførte vatn fra Sarvvesjávri 

overføres til Ábojávris nedbørfelt. Ved overføringen 

senkes Stuora Mollešjávri permanent 5 m til kote 781. 

c. Njuikenjohka. 

Avløpet fra øvre del av Njuikenjohka - et nedbørfelt 

oppgitt til 14,1 km2 - overføres til Ábojávri. 

d. Ábojávri.  

Avløpet fra Ábojávri - et nedbørfelt oppgitt til 42,9 km2 

- overføres sammen med avløpet fra de under a, b og 

c nevnte nedbørfelt, til Lássajávri. 

e. Njemenjáikojohka. 

Avløpet fra Njemenjáikojohka med Šuoikkátjávri - et 

nedbørfelt oppgitt til 150,9 km2 - overføres til 

Čorrojávrrit. 

f. Ábojohka. 

Avløpet fra et oppgitt nedbørfelt på 14,8 km2 i 

Ábojohka umiddelbart nedenfor Ábojávri samt øvre 

deler av Olbmájohka (7,4 km2), Šleađuidjohka (7,6 km2) 

og Buollánjohka (12,8 km2) overføres til Lássajávri. 

g. Ábojohka. 

Avløpet fra 4,3 km2 av Ábojohkas nedbørfelt 

nedenfor overføringstunnelen under f, overføres til 

Čorrojávrrit. 

 

2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets 

naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og 

overføringsstedene så vidt mulig ikke økes. 

 Alle vannføringsendringer ved slipp fra Šuoikkátjávri 

til Njarbesjohka/Njemenjáikojohka skal skje gradvis. 

 Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers 

behov. 

 

3. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is 

eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er 

i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen 

og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak 

fra departementet utføre de hydrologiske observasjoner 

som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, 

og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 

 

4. 

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette 

reglementet medfører skadelige virkninger av omfang 

for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige 

endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til 

konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte 

mulige skadevirkninger for tredjemann. 

 Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet 

avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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Postadresse 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 59 
 
oed.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
977 161 630 

Avdeling 
Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Anne Haug 
22 24 69 23 

Revisjon av konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Ábojohka mv. i 
Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms og Finnmark fylke 

 

.//. Under henvisning til Olje- og energidepartementets brev av 4.9.2020 oversendes vedlagt 

20 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte revisjon. Vedlagt følger også kopi av 

den kongelige resolusjonen. 

 

Det er fastsatt nye konsesjonsvilkår i to samlede vilkårssett, ett i medhold av vassdrags-

reguleringsloven og ett etter vannfallrettighetsloven. Vilkårene er basert på moderne 

standardvilkår, men med nødvendige tilpasninger. 

 

Departementet har følgende kommentarer til vilkårene: 

 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Vilkårene kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år, jf. 

vilkårene post 1 (Konsesjon og revisjon). 

 

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten på kr 0,10 pr. nat.hk. og kr 1,50 pr. nat.hk. 

til de kommuner og fylkeskommuner som Kongen bestemmer, jf. vilkårene post 2 

(Konsesjonsavgifter). Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt ved kgl.res. 

15.5.1964 og 11.2.1972. Satsene for konsesjonsavgifter skal justeres i tråd med enhver tid 

gjeldende regler. 

 

Beregningen av konsesjonsavgiftene samordnes etter vannfallrettighetsloven og vassdrags-

reguleringsloven.  

 

Kvænangen Kraftverk AS 

Kvænangsbotnveien 2004 

9162 Sørstraumen 

 

  

Deres ref 

 

Vår ref 

18/1086- 

Dato 

18. september 2020 
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Side 2 
 

Konsesjonsavgiftene avsettes særskilt for hver kommune til et fond som anvendes etter 

bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret, og midlene skal fortrinnsvis anvendes til 

utbygging av næringslivet i distriktet. 

 

Når det gjelder vilkårene post 3 (Konsesjonskraft) er språket i vilkårene modernisert og 

oppdatert til gjeldende regler, men endres ikke i realiteten. Enkelte bestemmelser i de 

opprinnelige vilkårene er fjernet. 

 

Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 

vannkraftverk i hele landet. Vedtak og avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny 

vurdering etter 20 år. 

 

Konsesjonæren skal yte tilskudd til et fond på kr 1.000.000 for fremme av fisk/fiske, vilt og 

friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Fondet fordeles med kr 500.000 til hver av 

de to kommuner. 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, jf. reguleringsvilkårene post 5 (Fond og andre 

utbetalinger).  

 

Oppstart av eventuelt byggearbeid må påbegynnes innen 5 år og fullføres innen ytterligere 

5 år, jf. reguleringsvilkårene post 6 og vannfallrettighetsvilkårene post 5 (Byggefrister). 

 

Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn er tillagt NVE, jf. reguleringsvilkårene post 8 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold tilsyn mv.). Bestemmelsene om 

opprydning av anleggsområdene i de gamle vilkårene flyttes til denne post. 

 

Det er innført standardvilkår med hjemmel til å pålegge tiltak for naturforvaltning og friluftsliv. 

Saker i forbindelse med reguleringsvilkårene post 9 (Naturforvaltning) hører inn under 

Miljødirektoratet. I medhold av dette vilkåret kan konsesjonæren pålegges å gjøre 

naturfaglige undersøkelser og iverksette bestemte tiltak. Påleggene må være relatert til 

skader forårsaket av reguleringen og kostnadene må stå i rimelig forhold til reguleringens 

størrelse og virkninger og nytten av påleggene. Eventuelle pålegg gis som egne vedtak som 

kan påklages. Miljødirektoratet kan også pålegge fiskebiologiske undersøkelser i de delene 

av vassdraget som påvirkes av reguleringen. 

 

Det innføres standardvilkår om automatisk fredede kulturminner. Saker i forbindelse med 

reguleringsvilkårene post 10 (Automatiske fredede kulturminner) hører inn under Troms og 

Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Departementet minner om den generelle 

aktsomhetsplikten med krav om varsling av aktuelle instanser dersom det støtes på 

kulturminner. 

 

Det er i samme post fastsatt et særvilkår om betaling av et engangsbeløp begrenset oppad til 

kr 1,2 millioner til registreringer og undersøkelser av samiske kulturminner i regulerings-

sonene i de fire vannene som revisjonen omfatter. Prosjektet bør være et samarbeid mellom 
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Side 3 
 

Sametinget og Tromsø museum, men der 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. 

 

I tråd med moderne standardvilkår inntas bestemmelser i reguleringsvilkårene post 11 

(Forurensning), 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. 15.5.1964 om Militære foranstaltninger er oppdatert i tråd med moderne standard-

vilkår. 

 

Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for reguleringene og overføringene i medhold 

av de reviderte konsesjonene, samt tilleggsreguleringen gitt ved kgl.res. 8.10.1999, jf. 

reguleringsvilkårene post 15. Sistnevnte konsesjon er ikke del av revisjonen, men det foretas 

ingen reelle endringer relatert til denne tillatelsen. Manøvreringsreglementet er ikke 

oppdatert med reguleringsgrenser etter NN 2000 som planlagt. Disse vil bli fastsatt ved eget 

vedtak i ettertid. Stedsnavn i reglementet er endret til godkjente navn for offentlig bruk med 

samisk skrivemåte. 

 

NVE har myndighet til å treffe bestemmelser om hydrologiske observasjoner etter 

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). 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.  

 

Det er fastsatt samlet vilkår om tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, tilbaketrekking av 

konsesjon og straff i tråd med moderne standardvilkår og reviderte lovbestemmelser, jf. 

reguleringsvilkårene post 21 og vilkårene etter vannfallrettighetsloven post 6 (Kontroll og 

sanksjoner). I medhold av vilkårene kan NVE treffe enhver bestemmelse som måtte anses 

påkrevd i anledning av konsesjonsbetingelsene og kontrollen med overholdelsen. Gjentatte 

eller fortsatte overtredelser av bestemte konsesjonsbetingelser kan medføre at konsesjonen 

trekkes tilbake, jf. vassdragsreguleringsloven § 34. 

 

Både vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven har bestemmelser om at 

konsesjonen skal tinglyses og standardvilkår er fastsatt i tråd med lovens krav, jf. 

reguleringsvilkårene post 22 og vilkårene etter vannfallrettighetsloven post 7 (Tinglysing). 
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Side 4 
 

.//. Det vedlegges to bekreftede eksemplarer av konsesjonsdokumentet, som bes sendt til 

tinglysing så snart som mulig. Dokumentene skal avmerkes som heftelse på de eiendommer 

eller bruk i vassdraget som berøres av tiltaket. Det ene konsesjonsdokumentet bes deretter 

returnert Olje- og energidepartementet med attest om hvilke eiendommer dokumentet er 

avmerket på. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anne Haug 

seniorrådgiver 

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

Arkivsaknr:       2020/337-10 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 15.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
122/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Kvartalsrapport per 30.09.2020 

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

fylkeskommuner mv.  
 
Vedlegg 
1 Status investeringsprosjekter per oktober 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Økonomirapporten pr. 30.september 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer.   
3. Kommunestyret godkjenner at ubrukte investeringsmidler på kr 700.000,- fra 

«Tilstandsrapport Sonjatun» omdisponeres til investeringsprosjektet «Ombygging 
røntgenrom Sonjatun DMS» 

4. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle med UNN HF om justert husleie for 
DMS som følge av ombygging av røntgenrom på Sonjatun. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Økonomirapporten pr. 30.september 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer.   
3. Kommunestyret godkjenner at ubrukte investeringsmidler på kr 700.000,- fra 

«Tilstandsrapport Sonjatun» omdisponeres til investeringsprosjektet «Ombygging 
røntgenrom Sonjatun DMS» 
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4. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle med UNN HF om justert husleie for 
DMS som følge av ombygging av røntgenrom på Sonjatun.  

 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 3.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 30.09.2020 skal forbruket ligge på 72,7 % for lønnsutgifter for å være innenfor budsjettet. 
På øvrige utgifter og inntekter skal som hovedregel forbruket ligge på 75,0 % 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 70,0 % 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 30.09.2020. 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 30.09.2020. 
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.  
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 10 485 956 14 707 017 71,30 -283 148 -500 000
Øvrige utgifter 6 640 471 15 889 815 41,79 -5 276 890 120 000
Inntekter -1 162 709 -576 379 201,73 -730 425 -150 000
Totalt avvik sektor 1 15 963 718 30 020 453 53,18 -6 290 463 -530 000

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 80 125 354 107 541 716 74,51 1 585 389 2 607 000
Øvrige utgifter 32 821 554 46 578 819 70,46 -2 112 560 1 213 500
Inntekter -13 295 526 -15 970 240 83,25 -1 317 846 -2 857 800
Totalt avvik for sektor 2 99 651 382 138 150 295 72,13 -1 845 017 962 700

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 121 417 775 164 807 396 73,67 948 932 -293 100
Øvrige utgifter 25 909 728 40 696 532 63,67 -4 612 671 -727 200
Inntekter -23 077 889 -50 724 885 45,50 14 965 775 1 654 100
Totalt avvik for sektor 3 124 249 614 154 779 043 80,28 11 302 035 633 800

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 18 270 596 24 684 012 74,02 325 319 -
Øvrige utgifter 16 820 469 24 274 248 69,29 -1 385 217 500 000
Inntekter -8 523 298 -12 854 488 66,31 1 117 568 -
Totalt avvik sektor 6 26 567 767 36 103 772 73,59 57 670 500 000

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -293 225 151 -353 373 000 82,98 -30 805 165 -3 430 700
Totalt avvik sektor 7 -293 225 151 -353 373 000 82,98 -30 805 165 -3 430 700

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 21 322 515 2 102 917 1 013,95 19 745 327 -400 000
Driftsinntekter -3 585 031 -1 650 000 217,27 -2 347 531 -
Totalt avvik sektor 8 17 737 484 452 917 3 916,28 17 397 796 -400 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 230 299 681 311 740 141 73,88 2 576 491 1 813 900
Øvrige utgifter 103 514 737 129 542 331 79,91 6 357 989 706 300
Inntekter -342 869 604 -435 148 992 78,79 -19 117 624 -4 784 400
Totalt avvik sektor 1-8 -9 055 186 6 133 480 -147,64 -10 183 143 -2 264 200  
 
 
Sektor for administrasjon 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er merforbruk på lønnsutgiftene men mindreforbruk på pensjon, samlet 
mindreforbruk er på kr 0,5 mill i stipulert helårsvirkning.  

 Det er en merinntekt på refusjon for tillitsvalgte og gebyrinntekter på tilsammen kr 0,15 
mill.  
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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 et avvik 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 kr 1,3 mill og et mindreforbruk på 

pensjon på kr 1,6 mill.  
 Det er merforbruk på lønn faste stillinger på kr 0,45 mill, faste tillegg 

vikarer på kr 0,47 mill, lønn ekstrahjelp på kr 0,79 mill, lønn faste tillegg 
ekstrahjelp på kr 0,39 mill og lønn lærlinger på kr 0,45 mill.  

 Det er mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på kr 1,07 mill, og pensjon 
på kr 1,6 mill  

 Øvrige utgifter 
o Det er et stipulert mindreforbruk på øvrige utgifter som skyldes både avtale som 

blir mindre enn stipulert og avtale som er sagt opp. 
o Det er merforbruk på kjøp av inventar og utstyr på kr 0,27. Det forventes ikke å 

øke fremover. Merforbruk på plast og papir på kr 0,26 mill.  
o Kjøp av vikartjenester har et merforbruk på kr 0,82 per september, og forventes 

ikke å øke i vesentlig grad.  
o Kjøp av private tjenester har et mindreforbruk på kr 1,6 mill per september og kr 

2,15 mill per årsslutt. I tillegg er det et mindreforbruk på kr 0,36 mill ved årsslutt 
som følge av endring i avtaler fra september.  

o Sosiale bidrag har et mindreforbruk på kr 1,1 mill per september. Stipulert til kr 
1,3 mill på årsslutt.  

 Inntekter 
o Ressurskrevende tjeneste anslås til å være kr 3,1mill mindre enn budsjettert på 

helårsbasis.  
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk på lønn per september måned, men denne forventes å hentes 
inn i siste kvartal. Det gjøres grep i sektoren for å komme i balanse ved årsslutt.  

 Innenfor øvrige utgifter er anslått et merforbruk på kr 0,5 mill.  
 Det er et merforbruk på vedlikeholdsutgifter per juni på kr 0,72 mill og denne forventes 

å øke noe. Merforbruk på kr 0,35 mill på konsulenttjenester. Det er merforbruk på kr 0,4 
mill på forbruksmateriell og drivstoff/vedlikehold biler. 
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 Det er mindreforbruk på strømutgifter som følge av lave strømpriser, og utgjør kr 1,4 
mill per september.  

 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 2,4 mill 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 
0,5 mill.  

 Integreringstilskuddet reduseres i 2020 som følge av nedjustering i antall flykninger og 
som følge av krav om deling av integreringstilskudd til annen kommune. Delingen er 
som følge av flytninger som har flyttet fra Nordreisa, og utgjør kr 0,55 mill. Det gir en 
samlet nedgang på kr 1,99 mill i integreringstilskuddet. Det er stipulert 11 flyktninger i 
2020 og kommunen har foreløpig fått klarsignal for 8 stykk. Det er usikkerhet rundt 
resterende 3 stykk.  

 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Det blir ytterligere besparelser på renteutgiftene på kr 0,4 mill på årsbasis.  
 
 
Framdrift investeringsprosjekter 
Se vedlegg 
 
 
Omdisponering av investeringsprosjekt 
Det var befaring på DMS røntgen den 19.10.2020 med representanter fra UNN 
(Universitetssykehuset i Nord-Norge), der formålet var ny røntgen maskin på DMS. For å kunne 
gjennomføre den ombyggingen må rommet røntgen maskinen står på bygges om. Rommet er et 
spesialrom noe som medfører høy kostnad per m2. Tilstandsrapport Sonjatun er gjennomført og 
det gjenstår kr 700.000,- i budsjettramme. Denne rammen foreslås omdisponert til ombygging 
Sonjatun i forbindelse med endring røntgen rom. Det foreslås at det gjennomføres drøftinger 
med UNN om justering justere husleien som kompensasjon for ombyggingen.  
 

Vurdering 
Nordreisa kommunes driftsbudsjett per 30.09.2020 viser et stipulert mindreforbruk på kr 2,2 
mill ved årsslutt. Det er merforbruk på alle de tre store sektorene, men det gjøres grep for å 
komme i balanse.  
 
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.  
 

198



Innenfor sektor for helse- og omsorg er det knyttet mer usikkerhet rundt den økonomiske 
situasjonen. Her må vi forbedre økonomistyringen betydelig, og vi må iverksette en rekke tiltak 
for å oppnå budsjettbalanse. Hvis vi organiserer tjenestetilbudene innenfor sektoren på andre 
måter så kan vi oppnå store besparelser. Eksempelvis ser vi at etablering av separate botilbud gir 
voldsomme kostnader og lite effektiv tjenesteproduksjon.  Den nylig framlagte rapporten fra 
RO-senteret (Ressurssenter for omstilling) kan være et godt grunnlag for slike vurderinger. 
Forslag til ny helse- og omsorgsplan for Nordreisa skal ta høyde for utfordringer framover og 
hvordan vi planlegger å løse disse.  Denne planen kommer til behandling i kommunestyret 
senere i år. 
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse både i 
2020 og de nærmeste årene. I tillegg må de skriftlige rutinene i forbindelse med budsjettavvik 
overholdes, slik at et merforbruk avdekkes tidlig, og at tiltak kan iverksettes raskt. Driften i de 
ulike sektorene må tilpasses vedtatte budsjettrammer. Reduksjonen av utgiftssiden må i stor grad 
skje via personalkostnadene og dette kan bety at man må gjøre endringer i tjenestestrukturen. 
Dette vil vi komme tilbake til.  
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Investeringsbudsjett 
2020  Budsjett  Status  

Sonjatun helsesenter –vindu  
  
  

           500 000  
  

   

Arbeidet startet i januar, men ble stoppet umiddelbart pga at de fant asbest i 
vindsperringen. Dette medførte at arbeidet stoppet opp og at kommunen måtte 
bryte avtalen. Kommunen har betalt for vinduene, ekstra arbeid og ventetid på 
til sammen 590.000.  
Vinduer tatt vare på. Disse kan brukes ved senere anledning.  

Ny toavd barnehage med 
Høgegga  

      46 100 000   

Arbeidet med grunnarbeid startet i februar, byggentreprenør startet 1.april. 
Arbeidet er i rute og økonomisk ligger det an i hht budsjett. 
  

 

Forprosjekt Moan skole  

        1 400 000   
  
  
  
  
  

   

Etter drøftinger med politisk ledelse ble det bestemt å lyse ut anbud og engasjere 
konsulent til romprogrammering og funksjonsbeskrivelse i januar/februar. 
Verte Landskap og arkitekt ble engasjert og første møte ble gjennomført i slutten av 
april.   
Brukerinvolvering gjennomført ved bruk av Teams. Romprogram vedtatt av 
Oppvekst og kultur i slutten av juni.  
Skisseprosjekt startet opp i begynnelsen av august og ble levert 12.oktober.  
Forprosjektet er i gang og det skal være ferdig til midten av november. 
Forprosjektet legges fram til politisk behandling i Oppvekst og kultur i november og 
kommunestyret i desember.  

Ny gravlund        20 000 000   
  

 Verte Landskap og arkitektur ble engasjert i vår for å oppdatere/endre 
prosjektbeskrivelsen etter at kommunestyret vedtok å flytte området lenger nord.  
Ny prosjektbeskrivelse og konkurransegrunnlag er snart ferdig. Legges ut når den er 
klar. Det planlegges oppstart så snart det er klart. Arbeidet ligger to mnd etter plan 

Asfaltering Sonjatunveien             200 000   Ferdig, gjennomført uke 35  

Asfaltering av grusveier          1 150 000   Ferdig, gjennomført uke 35  

Garderobe brannstasjon  
  
  
             800 000   

Det er utarbeidet en skisse for mulig løsning som skiller ren og skitten sone. Denne 
er forevist mannskap på et felles møte med et ønske om 
innspill. Anbudsdokumenter klare. 
Tak på Meieriet lekker. Det er tatt inn som et koronatiltak. Anbud ute.  

 

Tilstandsvurdering Sonjatun  
  
  

        1 000 000   
  

   

Etter anbud ble HR Prosjekt engasjert til å gjøre jobben i februar.   
Gjennomgang utført, og tilstandsrapport ble levert juli.   
Rapporten ble behandlet i kommunestyret i september og sendt over til Helse og 
omsorgsutvalget. Kostnad 310 000. 

Vannledning Sørkjosen HP 
vann          5 600 000   

Arbeidet startet høsten 2019 og ble sluttført i høst.  
Arbeidet er i rute, siste etterarbeid og asfaltering gjøres 2021. 

Hovedplan avløp             500 000   
  Består av mindre tiltak, som er gjennomført eller under gjennomføring. 

VAR Saga inntaksdam          5 000 000   
Etter anbud ble JOWA engasjert i slutten av april. Arbeidet startet opp i august og 
er i rute. Kostnad estimert til 5,7 mill.  Siste finpussing er planlagt gjort våren 2021. 

         82 750 000      

      

Investeringsprosjekter 2019 -
sluttføres i 2020  Budsjett Merknader  

Ombygging kommunehuset     
Det er renovert 4 kontorer og fellesareal fra januar til april. Arbeidet er gjort så 
enkelt og billig som mulig.  

Nordreisahallen tak             200 000   
Malermester Løvoll er engasjert til å ta vekk takvinduene for å hindre lekkasje, arbeidet 

starter når han er klar.  

Solvoll gamle skole            300 000   

Storeste entreprenører er engasjert for å renovere tak og to vegger. Arbeidet er 
redusert for å holde oss innenfor budsjettet. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1186-27 

Arkiv:                S05  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 17.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
123/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Nye konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Ábojohka -disponering av 
fondsmidler 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at midlene i miljøfondet i sin helhet skal settes av til arbeidet kommunen 
gjør for å realisere villakssenter.  
Midlene vil derved brukes til styrking av Reisalaksen gjennom forskning og formidling. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar at midlene i miljøfondet i sin helhet skal settes av til arbeidet kommunen 
gjør for å realisere villakssenter.  
Midlene vil derved brukes til styrking av Reisalaksen gjennom forskning og formidling 
 
 

Saksopplysninger 
Olje- og energidepartementet fastsatte ved kongelig resolusjon 4.9.2020, nye reviderte 
konsesjonsvilkår for Kvænangen Kraftverk AS sitt anlegg Ábojohka. 
 
Det er fastsatt nye konsesjonsvilkår i to samlede vilkårssett, ett i medhold av 
vassdragsreguleringsloven og ett etter vannfallrettighetsloven. Vilkårene er basert på moderne 
standardvilkår, men med nødvendige tilpasninger. 
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Videre skal konsesjonæren yte tilskudd til et fond ved betaling av et engangsbeløp på kr 
1.000.000 som skal fremme fisk, vilt og friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa kommuner. 
Fondet fordeles med kr 500.000,- til hver at de to kommuner, jf. reguleringsvilkårene post 5 
(Fond og andre utbetalinger). Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret, 
og til tiltak kommunene selv mener vil gi best nytte.  
 
Denne saken skal avgjøre hvordan kommunen skal disponere disse midlene. 
 
Kommunen har i forbindelse med revisjonsarbeidet gitt flere innspill. Siste vedtak ble gjort i 
kommunestyret 16.01.2019 sak 2/19: 
 

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. 
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. 

Vurdering 
Det er positivt at Olje- og energidepartementet som siste instans i dette revisjonsarbeidet tok 
hensyn til kommunens krav om miljøfond. Fondet størrelse er langt mindre enn kommunens 
ønske/krav, men en må ta til etterretning departementets vedtak og finne god anvendelse av 
pengene. 
 
I Kommunestyrets vedtak brukes det følgende formulering: . 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. 
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Departementet skriver følgende i sitt vedtak:  
...tilskudd til et fond ved betaling av et engangsbeløp på kr 1.000.000 som skal fremme fisk, vilt 
og friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Fondet fordeles med kr 500.000,- til hver at 
de to kommuner. Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret, og til tiltak 
kommunene selv mener vil gi best nytte. 
 
Jf departementets vedtak er det opp til kommunestyret og avgjøre bruken av midlene. Aktuelle 
bruksområder kan være; fisketiltak elva, friluftstiltak/tilretting langs elva, vilttiltak eller styrke 
arbeidet med villakssenter. 
 
Administrasjonen mener midlene må tilfalle fisketiltak og ikke vilttiltak. Vurderinga blir da om 
midlene avsettes til arbeidet kommunen gjør med villakssenter, tiltak/tilrettelegging i elva eller 
en kombinasjon.  
Tilretteleggingstiltak er viktig i og langs elva, men vi mener det finnes flere andre muligheter 
for ekstern finansiering til dette.  
 
Et villakssenter i Nordreisa er det største prosjektet kommunen jobber med, og en styrking av 
dette arbeidet vil gi senteret mulighet til å sette i gang nye forskningsprosjekter for å styrke 
Reisalaksen.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/443-12 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 20.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
124/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Villakssenter - etablering av selskap og videre planlegging 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 UTKAST Aksjonæravtale mellom stifterne og aksjonærene i 
2 UTKAST Vedtekter for Reisa villakssenter 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppas tilrådning og innstiller på følgende: 
 

 Vedlagte forslag til aksjonæravtale Reisa villakssenter godkjennes. 
 Vedlagte forslag til vedtekter Reisa villakssenter godkjennes. 
 Kommunestyrets tidligere avsatte midler til Reisa villakssenter på kr 1.000.000 kan 

disponeres som følger:  
 Inntil kr 100.000 settes av til kjøp av aksjekapital.  
 Inntil kr 900.000 settes av til prosjektering og planlegging av tilbygg til Halti. 

 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet forprosjektrapport og igangsettelse av hovedprosjekt Reisa 
Villakssenter i sak 72/20 25.juni i år. Det ble gjort følgende vedtak: 
 

Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppens tilrådninger, og innstiller på at det 
igangsettes et hovedprosjekt med de tre hovedgrepene som tilrådningen anbefaler. 
 
Hovedprosjektet anses som den arbeidsperioden som gjelder fra juni 2020 til mai 2021, 
der det blir ny rapportering til kommunestyret med anbefalinger om videre beslutninger 
og tiltak. Målet med hovedprosjektet er å planlegge, utrede og berede grunnlaget for 
finansiering av bygg, driftsmodell for bygget, eierskap og parter i organisasjonen samt 
innhold, løsninger og finansiering for utstilling og formidling. 
 
Hovedprosjektfasen gjennomføres i samarbeid Halti nasjonalparksenter og finansieres 
med eksterne midler og gjenstående midler fra forprosjektet. 
 

204



Dagens prosjektorganisering og styringsgruppe opprettholdes og går videre inn i 
hovedprosjektet. 

 
 
Etter planen var det lagt opp til ny rapportering til kommunestyret sommeren 2021, men 
styringsgruppa ser etter tre måneders arbeid at det er nødvendig med orientering og forankring 
av fremdriften.  
 
Organisering av prosjektet 
 

 
 
Prosjektet er tredelt, utstilling innhold, organisasjon og utbygging. 
 
Delprosjektet innen utstilling og innhold er fullfinansiert og skal utarbeide et konkret forslag til 
utstilling for senteret. De er i en tidlig fase med å innhente tips og erfaringer fra andre sentre og 
skal etter hvert engasjere et firma til å lage forslag til utstilling. 
 
Organisering omhandler alt det formelle med å danne et eget selskap, vedtekter, eierskap, 
aksjekapital mm. 
I den sammenheng trenger styringsgruppa å få avklart dette i kommunestyret.    
 
Utbygging omfatter å gjennomføre planlegging og prosjektering med utgangspunkt i 
skisseforslaget som ble utarbeidet i forprosjektet. I den sammenheng trenger styringsgruppa å få 
avklart midler til prosjektering.  
 
Selskapsdannelse   
Styringsgruppa har gjort en vurdering og bestemt at dette må etableres som et eget selskap. 
Gruppen har vurdert alternative selskapsformer og kommet til at det etableres som et 
aksjeselskap. 
Vedlagt til saken ligger forslag til vedtekter og forslag til selskapsavtale. Grunnen til at det er 
utarbeidet et forslag til aksjonæravtale er for å legge til rette for en mulig emisjon etter to år. 
Dette vil da utvide eierskapet og øke aksjekapitalen. 
 
I forprosjektfasen ble det vurdert aktuelle eiere. Det var Halti nasjonalparksenter, Reisa elvelag 
og Statskog. Pr nå har Halti nasjonalparksenter gjort positivt styrevedtak om at de ønsker å gå 
inn med minimum 33,4 % eierskap ved en total aksjekapital på kr 100 000. 
Reisa Elvelag og Statskog ønsker en mer konkret henvendelse med bla annet forslag til 
vedtekter og aksjonæravtale før de tar stilling. De vil ta saken opp etter kommunestyrets 
behandling. 
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Det foreslås at kommunen går inn med minimum 33,4 % og maks 50 % og at dette endelig 
bestemmes når Reisa Elvelag og Statskog har gjort sine beslutninger.   
Styringsgruppa begrunnelse for minimum 33,4 % aksjekapital, ligger i at hvis du eier mer enn 
1/3 av aksjene har du det som kalles negativt flertall i hht aksjeloven. Det betyr at kommunen 
kan hindre vedtektsendringer, fordi en vedtektsendring krever mer enn 2/3 flertall. 
 
Det foreslås at det settes av inntil kr 100.000 til aksjekapital. Det vil da ta høyde for en eventuell 
emisjon. 
 
Planlegging og prosjektering  
Gjennom forprosjektet ble det lagd flere skisseforslag for en utbygging. Dette var en 
konkurranse som Verte AS vant med sitt forslag.   
For å komme videre må det detaljprosjekteres og det må lages et entreprisegrunnlag.  
 
For at dette arbeidet ikke skal forsinke de andre delprosessene foreslår styringsgruppa at dette 
arbeidet iverksettes med en kostnadsramme på kr 900.000. 
 
Midlene som foreslås brukt er kr 1.000.000 som kommunestyret satte av til villakssenter i 2018. 

Vurdering 
Styringsgruppa for Reisa Villakssenter har kommet godt i gang med hovedprosjektet og trenger 
forankring og styringsvedtak fra kommunestyret. Dette er nødvendig hvis en skal få gjennomført 
alle tre delene av prosjektet innen utgangen av mai 2021 som er fristen for å kunne legge det 
fram for kommunestyret i juni. 
 
Kommunestyret har tidligere satt av kr 1.000 000 til villakssenteret og forslag til disponering 
holder seg innenfor denne rammen. Styringsgruppa og administrasjonen vil jobbe videre med 
søknader om ekstern finansiering av utbyggingen. 
 
Kommunedirektøren støtter anbefalingene fra styringsgruppa om at Reisa Villakssenter stiftes 
som et aksjeselskap med en kommunal aksjekapital på mellom 33,4 og 50 % og at arbeidet med 
prosjektering settes i gang. Midler hentes fra kommunestyrets avsatte midler til formålet.   
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Aksjonæravtale mellom stifterne og aksjonærene i  

Reisa villakssenter AS 

Det er i dag fastsatt og undertegnet en aksjonæravtale mellom partene som her beskrevet. Avtalens 

hovedformål og hensikt fra begge parter er å utvikle og drive selskapet Reisa villakssenter AS på en 

god og profesjonell måte i hht selskapets vedtektsfestede formål.  

Partene skal ha selskapets hovedformål alene som rettesnor for all drift og se til at disse interesser 
blir ivaretatt. For øvrig spesifiseres følgende bestemmelser som partene er enige om: 

Avtalen her gjelder for perioden inntil utløpet av året 2022. 

Overdragelse av aksjer – partene kan ikke selge aksjer til utenforstående i perioden. Eksisterende 
aksjonærer har fortrinnsrett til å kjøpe hos hverandre i perioden. Pris ved evt overdragelser 
fastsettes etter vurdering og evt råd fra statsautorisert revisor. 

Utbytte – selskapet skal i perioden ikke betale utbytte. Overskudd skal gå tilbake til selskapets drift 

og formål jfr vedtektene.  

Kapitalforhøyelser/nedsettelser – skjer i henhold til aksjelovens bestemmelser hvis aktuelt. Partene 

er her enige om at det kan foretas en rettet emisjon, i forståelsen en aksjeutvidelse med nye 

aksjonærer, innenfor en tidsperiode som er utgangen av 2022. 

Senest innen utløpet av 2022 skal partene gjøre beslutninger om en av følgende videreføringer: 

1.: Inngå ny aksjonæravtale for 5 år  
2.: Aktivt vedta å la denne avtalen løpe ut og deretter drive selskapet uten aksjonæravtale eller  
3.: Hvis ingen beslutninger gjøres så skal gjeldende avtale automatisk forlenges i 2 år av gangen, men 
maksimalt i 4 år (to perioder) før den automatisk annuleres. 
 
Dersom det etter denne tid ikke er gjort noen vedtak, så faller aksjonæravtalen bort i sin helhet og 
selskapet drives videre uten aksjonæravtale. Ved uenigheter ut over denne avtale aksepterer partene 
bruk av voldgift. 
 
Hvis partene finner at selskapet ikke kan eller skal driftes videre, forholder man seg til aksjelovens 
regler for oppløsning eller avvikling. 
 
 
 
Storslett, 00.00. 2020 
 
 
 
____________________________________________  _______________________________________  
Aksjonær      Aksjonær 
 
 
____________________________________________  _______________________________________  
Aksjonær      Aksjonær 
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Vedtekter for Reisa villakssenter 
 
 
§ 1 Selskapets navn og adresse 
 
Selskapets navn er: Reisa villakssenter. Selskapet er et vanlig norsk aksjeselskap etter  
etter lov om aksjeselskapet (aksjeloven) og har kontor- og forretningsadresse i Nordreisa 
kommune. Selskapet registreres i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret 
 
 
§ 2 Formål og oppgaver 
 
Selskapets overordnede formål er å styrke arbeidet for at villaksen skal bestå og utvikles som 
unik, naturlig art og gis oppvekstmuligheter i langsiktig perspektiv. Herunder en sterk 
vinkling på formidling, informasjon og veiledning om den atlantiske villaksen i bred forstand 
ved å arbeide med og for:  
 
* kunnskap om utbredelse, leveområder og villaksens liv og biologi 
* betydning for brukstradisjoner i elv og sjø, kulturutøvelse i f.eks verktøy, utstyr, båter,    
redskaper, språk og stedsnavn 
* betydning for lokal næringsutvikling, undervisning, rekreasjon, bolyst og stedsidentitet 
* bærekraftig bruk, forvaltning og langsiktighet 
 
Selskapet skal generelt legge vekt på å fremme dialog, samhandling og samarbeid mellom 
ulike interessenter som kan bidra til å fremme selskapets formål og på den måten være en 
attraktiv møteplass og arena for allsidige lokale, regionale og nasjonale aktører. 
I forståelsen av formålet ligger også at sjøørret og sjørøye naturlig hører til selskapets 
arbeidsområder. 
 
 
§ 3 Om selskapets drift og eventuelle utbytte 
 
Selskapet skal til enhver tid driftes på en forsvarlig måte i tråd med god skikk. Det kan ikke 
utbetales utbytte av eventuelt overskudd. Overskuddet skal tilbakeføres driften og 
disponeres i tråd med vedtektenes formål i §2 
 
 
§ 4 Aksjekapital 
 
Selskapets aksjekapital er kr 100.000,- 
 
 
§ 5 Aksjens pålydende 
 
Hver aksje er pålydende kr 1000,- 
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§ 6 Styret 
 
Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av 
gangen, men slik at ikke hele styret er på valg samtidig. Ved oppstart skal tre av styrets 
medlemmer oppnevnes for to år og de resterende for ett år. Hvert medlem skal ha personlig 
varamedlem.  
Alle styremedlemmer oppnevnes av eierne / stifterne og ved påfølgende 
generalforsamlinger på vanlig måte. Styrets leder oppnevnes av stifterne / ved 
generalforsamling. Forøvrig følges aksjelovens regler. 
 
 
§ 8 Styrets gjøremål 
 
Styret representerer selskapet utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å 
representere selskapet utad alene eller i fellesskap jfr bestemmelser om prokura og signatur 
i hht aksjeloven. Styret ansetter daglig leder som representerer selskapet utad i saker som 
inngår i den daglige ledelse. 
 
 
§ 9 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende behandles og avgjøres: 
 
Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet. 
Valg av styre (herunder styrets leder og nestleder) og revisor. 
Vedtektsendringer. 
Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle, og jfr aksjeloven. 
 
 
§ 10 Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning.  
 
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. 
Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med fjorten dagers skriftlig varsel til  
aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. 
 
 
(Eventuell oppløsning skjer i hht aksjelovens regler og evt tilbakebetaling til eierne / aksjonærene, og behøver 
ikke å spesifiseres i vedtektene.) 
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Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet 2020 

Vedlegg 
1 Brev fra Fiskeridirektoratet - Utbetalinger fra Havbruksfondet 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Tildeling fra Havbruksfondet i 2020 på kr 6.094.915,- avsettes til kommunalt utviklingsfond 
(disposisjonsfond). 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Tildeling fra Havbruksfondet i 2020 på kr 6.094.915,- avsettes til kommunalt utviklingsfond 
(disposisjonsfond).  
 
 

Saksopplysninger 
Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond, og det er fiskeridirektoratet som har 
ansvaret for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntekter fra 
vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.  
 
Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og 
regnbueørret får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Andel av 
lokalitetskapasitet den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i 
Akvakulturregisteret avgjør andelen av midler som tilfaller kommunen/fylkeskommunen. 
Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8 av 
Havbruksfondet. 1/8 av kommunenes andel fordeles blant kommuner som har klarert ny 
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lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, men en øvre grense på kr 5 mill til en 
enkeltkommune.  
 
Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelig matfisktillatelser og tillatelser til 
særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra 
Havbruksfondet én gang i året og utbetalingen skjer i oktober hvert år. 
 
Stortinget har bestemt at kommunen skal få en fast sum til fordeling i 2020 og 2021. I 2020 blir 
det utbetalt kr 2,25 mrd og i 2021 blir det utbetalt kr 1 mrd.  
 
Nordreisa kommune har fått følgende utbetalinger fra Havbruksfondet: 
 

År Tildelt
2018 7 720 490
2019 477 789
2020 6 094 915  

 
 
Utbetalingen er frie midler og kommunen/fylkeskommunen kan derfor selv velge hva pengene 
skal brukes til.  
 

Vurdering 
Midlene fra Havbruksfondet har ingen føringer og kan brukes fritt av kommunene. 
Hvor store årlige utbetalinger kommunen varierer fra år til år, slik at disse midlene bør avsettes 
til ekstraordinære formål og ikke til ordinær drift. 
 
Det foreslås at tildelingen fra Havbruksfondet i 2020 avsettes til kommunalt utviklingsfond 
(disposisjonsfond). Avsetningen karakteriseres imidlertid som et disposisjonsfond og kan 
benyttes ved et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet ved årsslutt.  
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Utbetalinger fra Havbruksfondet 2020

KOMNR KOMMUNE ORDINÆR UTBETALING FYLKE
1103 STAVANGER 41 969 474,54 Rogaland
1106 HAUGESUND 5 434 158,35 Rogaland
1108 SANDNES 4 790 489,70 Rogaland
1122 GJESDAL 518 352,63 Rogaland
1130 STRAND 4 272 137,07 Rogaland
1133 HJELMELAND 7 484 784,14 Rogaland
1134 SULDAL 7 610 100,16 Rogaland
1144 KVITSØY 4 716 439,32 Rogaland
1145 BOKN 6 767 065,11 Rogaland
1146 TYSVÆR 13 158 182,16 Rogaland
1149 KARMØY 4 887 324,80 Rogaland
1160 VINDAFJORD 9 811 674,79 Rogaland

111 420 182,77
1505 KRISTIANSUND 10 218 951,86 Møre og Romsdal
1506 MOLDE 11 662 934,19 Møre og Romsdal
1507 ÅLESUND 8 841 614,87 Møre og Romsdal
1511 VANYLVEN 6 220 231,57 Møre og Romsdal
1514 SANDE 1 212 945,16 Møre og Romsdal
1515 HERØY I MØRE OG ROMSDAL 2 341 472,88 Møre og Romsdal
1516 ULSTEIN 1 332 906,76 Møre og Romsdal
1520 ØRSTA 6 835 419,31 Møre og Romsdal
1525 STRANDA 5 775 929,31 Møre og Romsdal
1532 GISKE 3 154 546,01 Møre og Romsdal
1535 VESTNES 6 220 231,57 Møre og Romsdal
1539 RAUMA 3 554 418,04 Møre og Romsdal
1547 AUKRA 9 558 194,66 Møre og Romsdal
1554 AVERØY 7 960 415,40 Møre og Romsdal
1557 GJEMNES 3 998 720,29 Møre og Romsdal
1560 TINGVOLL 4 665 173,68 Møre og Romsdal
1566 SURNADAL 444 302,25 Møre og Romsdal
1573 SMØLA 34 940 385,02 Møre og Romsdal
1576 AURE 10 663 254,12 Møre og Romsdal
1577 VOLDA 7 108 836,08 Møre og Romsdal
1578 FJORD 3 110 115,78 Møre og Romsdal
1579 HUSTADVIKA 3 998 720,29 Møre og Romsdal

153 819 719,11
1804 BODØ 12 685 398,99 Nordland
1806 NARVIK 6 220 231,57 Nordland
1811 BINDAL 19 264 490,08 Nordland
1812 SØMNA 4 627 578,87 Nordland

212



1813 BRØNNØY 12 700 209,07 Nordland
1815 VEGA 6 117 700,28 Nordland
1816 VEVELSTAD 7 108 836,08 Nordland
1818 HERØY I NORDLAND 17 115 548,17 Nordland
1820 ALSTAHAUG 10 761 000,61 Nordland
1822 LEIRFJORD 1 777 209,02 Nordland
1824 VEFSN 1 777 209,02 Nordland
1827 DØNNA 16 427 791,06 Nordland
1828 NESNA 3 554 418,04 Nordland
1833 RANA 3 554 418,04 Nordland
1834 LURØY 24 541 433,78 Nordland
1835 TRÆNA 2 050 625,79 Nordland
1836 RØDØY 23 841 942,54 Nordland
1837 MELØY 12 098 692,17 Nordland
1838 GILDESKÅL 24 049 283,59 Nordland
1840 SALTDAL 4 531 883,00 Nordland
1841 FAUSKE 4 896 438,70 Nordland
1845 SØRFOLD 13 739 192,80 Nordland
1848 STEIGEN 26 931 552,06 Nordland
1851 LØDINGEN 11 039 202,18 Nordland
1853 EVENES 1 777 209,02 Nordland
1859 FLAKSTAD 1 777 209,02 Nordland
1860 VESTVÅGØY 6 391 117,05 Nordland
1865 VÅGAN 11 338 593,54 Nordland
1866 HADSEL 24 785 458,25 Nordland
1867 BØ I NORDLAND 10 052 623,33 Nordland
1868 ØKSNES 17 564 521,29 Nordland
1870 SORTLAND 14 089 735,89 Nordland
1871 ANDØY 1 813 664,59 Nordland
1875 HAMARØY 22 044 227,26 Nordland

383 046 644,76
4206 FARSUND 1 332 906,76 Agder
4207 FLEKKEFJORD 15 106 276,67 Agder
4215 LILLESAND 851 579,32 Agder
4225 LYNGDAL 1 332 906,76 Agder

18 623 669,52
4602 KINN 38 654 296,17 Vestland
4611 ETNE 4 873 084,35 Vestland
4612 SVEIO 10 663 254,12 Vestland
4613 BØMLO 26 521 426,91 Vestland
4614 STORD 2 665 813,53 Vestland
4615 FITJAR 9 786 041,97 Vestland
4616 TYSNES 19 070 819,86 Vestland
4617 KVINNHERAD 31 152 423,49 Vestland
4618 ULLENSVANG 9 774 649,61 Vestland
4622 KVAM 12 548 690,61 Vestland
4623 SAMNANGER 1 777 209,02 Vestland
4624 BJØRNAFJORDEN 22 608 149,35 Vestland
4625 AUSTEVOLL 32 080 901,27 Vestland
4626 ØYGARDEN 32 416 976,06 Vestland
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4627 ASKØY 3 554 418,04 Vestland
4628 VAKSDAL 1 332 906,76 Vestland
4630 OSTERØY 10 218 951,86 Vestland
4631 ALVER 26 703 704,75 Vestland
4632 AUSTRHEIM 3 998 720,29 Vestland
4633 FEDJE 1 777 209,02 Vestland
4634 MASFJORDEN 6 277 193,40 Vestland
4635 GULEN 28 794 203,82 Vestland
4636 SOLUND 20 369 549,53 Vestland
4637 HYLLESTAD 15 106 276,67 Vestland
4638 HØYANGER 11 996 160,88 Vestland
4645 ASKVOLL 15 994 881,18 Vestland
4646 FJALER 6 664 533,82 Vestland
4648 BREMANGER 17 327 787,94 Vestland
4649 STAD 7 108 836,08 Vestland
4650 GLOPPEN 1 777 209,02 Vestland

433 596 279,38
5007 NAMSOS 23 399 918,76 Trøndelag
5014 FRØYA 86 422 484,75 Trøndelag
5020 OSEN 10 663 254,12 Trøndelag
5049 FLATANGER 29 175 848,07 Trøndelag
5052 LEKA 16 439 183,43 Trøndelag
5055 HEIM 27 672 055,82 Trøndelag
5056 HITRA 57 605 496,20 Trøndelag
5057 ØRLAND 10 183 407,68 Trøndelag
5058 ÅFJORD 32 367 077,50 Trøndelag
5059 ORKLAND 10 948 063,25 Trøndelag
5060 NÆRØYSUND 75 346 257,39 Trøndelag

380 223 046,97
5401 TROMSØ 28 905 279,39 Troms og Finnmark
5402 HARSTAD 32 214 761,57 Troms og Finnmark
5403 ALTA 38 874 168,83 Troms og Finnmark
5406 HAMMERFEST 59 799 096,18 Troms og Finnmark
5411 KVÆFJORD 11 158 822,02 Troms og Finnmark
5412 TJELDSUND 13 237 928,72 Troms og Finnmark
5413 IBESTAD 22 158 150,92 Troms og Finnmark
5414 GRATANGEN 8 737 944,35 Troms og Finnmark
5415 LOABÁK - LAVANGEN 5 126 564,48 Troms og Finnmark
5417 SALANGEN 5 468 335,44 Troms og Finnmark
5419 SØRREISA 2 050 625,79 Troms og Finnmark
5420 DYRØY 12 642 677,62 Troms og Finnmark
5421 SENJA 67 664 954,94 Troms og Finnmark
5423 KARLSØY 29 375 214,47 Troms og Finnmark
5424 LYNGEN 3 075 938,69 Troms og Finnmark
5426 GÁIVUOTNA - KÅFJORD - KAIVUONO 2 050 625,79 Troms og Finnmark
5427 SKJERVØY 29 033 443,50 Troms og Finnmark
5428 NORDREISA 6 094 915,55 Troms og Finnmark
5429 KVÆNANGEN 15 658 806,39 Troms og Finnmark
5432 LOPPA 20 129 740,24 Troms og Finnmark
5433 HASVIK 5 716 119,39 Troms og Finnmark
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5434 MÅSØY 20 451 574,56 Troms og Finnmark
5435 NORDKAPP 17 393 294,04 Troms og Finnmark
5438 LEBESBY 11 406 605,97 Troms og Finnmark
5442 UNJÁRGA - NESSEBY 6 015 168,99 Troms og Finnmark
5443 BÅTSFJORD 3 360 747,83 Troms og Finnmark
5444 SØR-VARANGER 10 218 951,86 Troms og Finnmark

488 020 457,51
FYLKE ORDINÆR UTBETALING
Rogaland 15 917 168,97
Møre og Romsdal 21 974 245,59
Nordland 54 720 949,25
Agder 2 660 524,22
Vestland 61 942 325,63
Trøndelag 54 317 578,14
Troms og Finnmark 69 717 208,22
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Fylkesveier i Nordreisa -oversikt og tilstand 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune beklager den dårlige tilstanden som er på de fleste fylkesveiene i 
kommunen. 
Det anmodes på det sterkeste at Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterer opp vedlikehold 
av fylkesveiene.  
Spesielt vil kommunen peke på strekningen Straumfjordbotn til Storvik, Straumfjord Vest og 
Storvikveien og sterkningen Langslett til Skjervøytunellen, Ravelseidet indre, Bakkebyveien og 
Eideveien. Disse strekningene må prioriteres i fylkeskommunens planer for vedlikehold. 
 
 

Saksopplysninger 
Ordfører fikk til kommunestyremøte 24.09.2020 spørsmål om fylkesveiene i kommunen. I 
hennes svar ba hun administrasjonen lage en egen sak til neste møte:  
 
Underskriftskampanjen fra Storvik ble videreformidlet til fylkeskommunen våren 2020.  
Videre vil ordfører be om en egen sak til kommunestyremøtet 29.10.2020 om fylkesveiene i 
kommunen. Det gjelder Storvikveien, Kildalsveien, Reisadalen, Storengveien, Øvergårdveien, 
Flyplassveien, Langslettkrysset-Hamneidet og Kjempebakken-Vest Uløy.  
Gjeldende Regional transportplan for Troms 2018-2029 ble vedtatt høsten 2017. Ny planstrategi 
for fylkeskommunen har vært på høring i høst der Nord-Troms regionråd har gitt innspill. Denne 
skal vedtas våren 2021. Da blir det kjent når Regional transportplan skal rullere. 
 
Det er følgende fylkeskommunale veier i Nordreisa kommune: 
 
Storvikveien, Kildalsveien, Reisadalen, Storengveien, Øvergårdveien, Flyplassveien, 
Langslettkrysset-Hamneidet og Kjempebakken-Vest Uløy. 
 
Under følger kort beskrivelse av veiene: 
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Storvikveien, starter i kryss E6 i Straumfjordbotn og går til Storvik. Veien har asfalt som er av 
dårlig kvalitet over lange partier, er smal, svingete og veibanen har store deformasjoner.  Delvis 
veilys som driftes av kommunen, eldre veibelysning. 
 
Kildalsveien, starter i kryss E6 ved Halti og går opp til kommunal vei tar over. Veien har asfalt 
som ble lagt i et spleiselag for å lage rulleskiløype for ca 15 år siden. Tilstand god. Den har 
delvis veilys der strekningen fra Saga skistadion til Beassejohka driftes av kommunen, eldre 
veibelysning. 
 
Reisadalen, starter i kryss E6 ved kommunehuset og går til Bilto ca 44 km. Veien har asfalt og 
stedvis gatelys. Strekningen Storslett til Einevoll ble stedvis reasfaltert i 2018. Fra Einevoll til 
Bergmo er det ny vei fra tidlig på 1990 tallet som har god asfalt. Fra Bergmo til Bilto er det mer 
svinger, dårligere asfalt og noen svært smale og trange bruer. Ei av disse, Bergelva bru ved 
Holmbo er vedtatt skiftet.  Nedre del av Reisadalen har mye tungtrafikk grunnet blant annet 
massetransport. 
 
Storengveien, starter i kryss E6 ved Oksfjord skole og går til Storeng. Veien er smal og har 
relativt dårlig asfaltdekke de første 350 meter, resterende 6,3 km har grusdekke. Arildeng bru er 
smal og lokalisert i sving.  Det er veilys langs hele veien, LED belysning oppgradert av 
kommunen i 2019.   
 
Øvergårdveien, starter i kryss E6 ved bom Mettevoll og går opp til Øvergård. Veien har 
grusdekke og er i perioder om våren dårlig pga teleløsning.  
 
Flyplassveien, starter i kryss E6 ved Europris og går til flyplassen. Veien har asfalt, gatelys 
driftet av veieier, og er noe slitt med stedvis manglende vannavrenning fra veibanen. 
 
Langslettkrysset-Hamneidet, starter i kryss E6 ved Langslett og går til Skjervøytunellen. Veien 
har asfalt som over lange strekninger er slitt. Den har veilys der det er bebyggelse, driftet av 
kommunen. Strekningen Langslett – Ravelseidet ytre fikk LED belysning oppgradert av 
kommunen i 2019. Strekningen gjennom Bakkeby har eldre veibelysning.  Veien har stor 
belastning av trailere fra Skjervøy. 
 
Kjempebakken-Vest Uløy, starter på Havnnes og går ut til veienden på Vestsiden av Uløya. 
Veien har asfaltdekke 1 km fra fergekaia, resterende 6,4 km har grusdekke. Det er veibelysning 
der det er bebyggelse, LED belysning oppgradert av kommunen i 2019. 
 
 
Vurdering 
Generelt preges fylkesveinettet i Nordreisa av stort vedlikeholdsetterslep både for bæreevne, 
veidekke og bruer. 
 
De fleste veiene har fast dekke, men for flere av veiene er det så gammelt og dårlig at det må 
legges nytt dekke.  
Det er to veien som peker seg ut, både pga dårlig kvalitet, men også trafikkmengde. Det er 
strekningen Straumfjordbotn til Storvik, Straumfjord Vest og Storvikveien, med stor 
trafikkmengde og noe industri og strekningen Langslett til Skjervøytunellen, Ravelseidet indre, 
Bakkebyveien og Eideveien med stor belastning av trailere fra Skjervøy. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/271-5 

Arkiv:                N40  

Saksbehandler:  Jan Fjære 

 Dato:                 20.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
127/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Høring - anskaffelser av flyruter (FOT) 2022 – 2027 

Vedlegg: høringsbrev 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune påpeker at det gjennom senere år har skjedd en betydelig reiselivsutvikling 
i Sørkjosen flyplass sitt primærområde. Det gir grunnlag for en styrking av rutetilbudet i forhold 
til dagens rutetilbud.  
Det foreslås følgende krav til nytt anbud 2022-2027:  
 
Kapasitet  
Tilbudt setekapasitet skal være minst 15 600 seter per år i kvar retning. (30% kapasitetsøkning) 
 
Trykkabin  
Operatøren skal bruke fly med trykkabin på alle flyvninger.  
 
Ruteføring  
Mandag-fredag:  
• Det skal være minst tre daglige avganger i begge retninger.  
Lørdag-søndag:  
• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet.  
 
Rutetider  
Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter til og fra Oslo, samt viktige direkte flyruter mellom 
Tromsø og utlandet.  
 
Mandag-fredag:  
Fra Sørkjosen:  
• Første landing i Tromsø skal være før kl. 08.30  
 
Til Sørkjosen:  
• Siste avgang fra Tromsø skal være etter kl. 17.00 

Saksopplysninger 
Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt på høring -anskaffelse av flyruter (FOT) De skriver: 
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Gjennom regionreformen er ansvaret for anskaffelse og drift av flyruter i FOT-nettet (FOT = 
Forpliktelse til offentlig tjenesteyting) overført fra Stat til fylkeskommune. 

FOT-rutene i Troms og Finnmark opereres i dag av Widerøe AS, og består av rutedriften som 
ytes mot offentlig tilskudd. Videre opereres to FOT-ruter ut av fylket, mellom Tromsø – Evenes 
og Tromsø – Skagen. I tillegg til dette trafikkerer Widerøe kommersielle ruter, som ikke inngår i 
FOT-nettet for øyeblikket. Dette er Tromsø – Kirkenes, Tromsø – Alta, Tromsø – Vadsø og 
Tromsø – Hammerfest. 

I det videre forutsettes det at det lokale flyrutetilbudet/-rutene er kjent. 

Troms og Finnmark fylkeskommune overtar ansvaret for flyrutene i fylket fra 1. april 2022, ved 
igangsetting av ny kontrakt. Denne kontrakten planlegges for perioden 2022 – 2027. I forkant av 
kontraktsoppstart skal fylkeskommunen gjennomføre anskaffelse, og det er planlagt igangsetting 
av anbudsprosess sent 2020. 

Fylkeskommunen henvender seg derfor med dette til kommuner, næringsliv (NHO), helseforetak 
og Forsvaret, og ber om tilbakemelding på partenes innspill til FOT-ruter i kommende 
kontraktsperiode. 

Fylkeskommunen har foreløpig følgende utgangspunkt for anskaffelsen: 

• Ruteføringen videreføres i stor grad i forhold til dagens modell 

• Alle eksisterende lufthavner skal betjenes 

• Det vil bli vurdert behov for knytte Lakselv til flere lufthavner i fylket, avhengig av bl.a. 
Forsvarets behov 

• Det vil bli tatt gjennomgang av statistiske tall på regularitet, spesielt ved mindre lufthavner, for 
å finne eventuelle tiltak for forbedring 

• Det vil bli vurdert om noen av de kommersielle strekningene skal inngå i det kommende FOT-
ruteanbudet, spesielt for å styrke rutetilbudet mellom fylkeshovedstedene Vadsø og Tromsø 

 

Dagens anbudstekst for ruten Sørkjosen – Tromsø er formulert slik: 

Kapasitet  
Tilbydt setekapasitet skal vere minst 12 000 seter per år i kvar retning.  
 
Trykkabin  
Operatøren skal bruke fly med trykkabin på alle flygingar.  
 
Ruteføring  
Måndag-fredag:  
• Det skal vere minst to daglege avgangar i begge retningar.  
Laurdag-søndag:  
• Det skal vere minst to avgangar i begge retningar laurdag og søndag samla.  
 
Rutetider  
Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter til og frå Oslo.  
Måndag-fredag: Frå Sørkjosen:  
• Første landing i Tromsø skal vere før kl. 08.30  
 
Til Sørkjosen:  
• Siste avgang frå Tromsø skal vere etter kl. 17.00 
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Flyplassutvalget som er nedsatt for SOJ har gjennom de seneste par årene fått en rekke innspill fra store 
brukergrupper. De gir klare føringer om at dagens ruteopplegg er langt fra tilstrekkelig, i forhold til det 
behovet som har utviklet seg parallelt med en økende turisttilstrømning til Lyngenfjordregionen. Derfor 
har Nordreisa kommune formulert følgende forslag til anbudstekst for ny anbudsperiode med start 1. 
april 2022: 

Kapasitet  
Tilbudt setekapasitet skal være minst 15 600 seter per år i kvar retning. (30% kapasitetsøkning) 
 
Trykkabin  
Operatøren skal bruke fly med trykkabin på alle flyvninger.  
 
Ruteføring  
Mandag-fredag:  
• Det skal være minst tre daglige avganger i begge retninger.  
Lørdag-søndag:  
• Det skal være minst tre avganger i begge retninger lørdag og søndag samlet.  
 
Rutetider  
Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter til og fra Oslo, samt viktige direkte flyruter mellom 
Tromsø og utlandet.  
Mandag-fredag: Fra Sørkjosen:  
• Første landing i Tromsø skal være før kl. 08.30  
 
Til Sørkjosen:  
• Siste avgang fra Tromsø skal være etter kl. 17.00 

Vurdering 
Presisering av forslag til ny anbudstekst: 

Mandag-fredag: 
Dagens ruteopplegg ønskes oppretthold, da det fungerer godt for mange passasjergrupper.  
Imidlertid er det er stort ønske om en flyvning i tillegg på ettermiddagen TOS – SOJ – TOS, fortrinnsvis 
med start fra Tromsø rundt kl. 16:00, alternativt rundt kl. 14:00 eller 15:00.  
En slik utvidelse av rutetilbudet på hverdager vil sikre et langt bedre flytilbud til turister som søker ut 
mot Lyngsalpene og Lyngenfjordområdet. Et ettermiddagstilbud vil være attraktivt fordi man da vil få 
anledning til å tilby opplevelses og aktivitetstilbud i Nord-Troms allerede på kvelden ankomstdagen. 
Dessuten vil dette være attraktivt for de som har møter eller andre avtaler enten i Nord-Troms eller i 
Tromsø, og som ønsker en effektiv retur hjem. 
 

Lørdag-søndag: 
I inneværende anbudsperiode har det ikke vært flyvninger på SOJ på lørdager. Det har vært et stort savn, 
særlig for reiselivsnæringen, som dermed har et svært dårlig ruteopplegg i forhold til å tiltrekke seg 
gjester som kommer med direkte rutefly eller charterfly mellom utlandet og Tromsø. Inntil videre vil et 
slikt tilbud være tilstrekkelig gjennom høysesongen med hvalsafari, nordlys og topptur på ski fra før jul 
og frem til utgangen av mars måned. På noe lenger sikt vil det kunne bli et tilstrekkelig 
passasjergrunnlag for dette som et helårstilbud. 
Lørdager er det derfor et sterkt ønske om en avgang fra TOS på formiddagen, f.eks. 10:30 med retur fra 
SOJ kl. 11:00. 
 

Det er også et sterkt ønske med en avgang fra TOS på ettermiddagen, i tiden mellom kl. 16:00 og 18:00. 
En mulighet kan være å la flyvningen fra TOS kl. 17:00 til ALF mellomlande på SOJ. 
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På en slik måte kan trafikkgrunnlaget på SOJ bli betjent på en god og effektiv måte, ikke minst for en 
voksende trafikk med turister til Lyngenfjordområdet.  

I Nord-Troms har det gjennom dagens anbudsperiode blitt bygget opp ny overnattingskapasitet over hele 
regionen med mindre og mellomstore lodger som har blitt svært populære reisemål. Flere rangeres blant 
noen av landets mest attraktive overnattingsplasser. Parallelt med utvidelsen av overnattingskapasiteten 
har nye aktivitets og opplevelsesleverandører kommet til, i tillegg til nye spisesteder. Denne delen av 
reiselivet har vist seg å ha en svært god overlevelsesevne gjennom disse Corona-tider som vi nå utsettes 
for. Mens hotellene i byene ikke får gjester, er mindre og særpregede overnattingssteder populære også 
blant norske gjester.  

I tillegg til kapasitetsutvidelsen innenfor hotellsegmentet har vi sett et nytt stort overnattingstilbud bygge 
seg opp i regionen gjennom Airbnb og tilsvarende bestillingsplattformer. I sommer ble det gjort en 
opptelling av tilbudte overnattingsmuligheter gjennom Airbnb i kommunene Nordreisa, Kvænangen, 
Kåfjord og Skjervøy, som er Sørkjosens primærområde. Den viste et tilbud på totalt 74 
overnattingstilbud med totalt 372 sengeplasser, dvs. tilsvarende et relativt stort hotelltilbud, via Airbnb. I 
tillegg tilbys private overnattingstilbud gjennom portalene Booking.com og Home to go.  

Dette viser en betydelig utvikling innenfor reiselivsnæringen i Nord-Troms, og ikke minst er dette en 
type turisme som synes å klare seg relativt sett godt gjennom en periode som for reiselivsnæringen totalt 
sett vurderes som en katastrofe. 

Det er i september/oktober gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot passasjerene som har reist via 
Sørkjosen flyplass, samt en digital spørreundersøkelse rettet mot bedrifter og innbyggere i Nord-Troms. 
Det er kommet inn ca 170 svar. (60 manuelle på flyplassen og 112 elektroniske) En hovedtrend i svarene 
er at et stort flertall ønsker ei ettermiddagsrute på hverdager. På spørsmålet om utvidelse av rutetilbudet 
på lørdag, er det er liten overvekt som har svart ja. På Spørsmål om tilfredshet, svarer 61 % av (de 
elektroniske svarene) at de er svært godt, nokså godt eller godt fornøyd med dagens tilbud. 

De endelige resultatene av undersøkelsen vil bli oversendt til fylkeskommunen når de er klare. Tidligere 
er det også innhentet brukeruttalelser fra bedrifter og særlig innenfor reiselivsnæringen og andre større 
brukere av flytilbudet på Sørkjosen. Disse innspillene vil også bli brukt som forankringsgrunnlag i denne 
sammenheng. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
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NORDREISA KOMMUNE 
   
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/24319-1 Lars H. Engerengen 

   
12.10.2020 

 
 

Høring - anskaffelse av flyruter (FOT) 

Gjennom regionreformen er ansvaret for anskaffelse og drift av flyruter i FOT-nettet (FOT = Forpliktelse 
til offentlig tjenesteyting) overført fra Stat til fylkeskommune.  
 
FOT-rutene i Troms og Finnmark opereres i dag av Widerøe AS, og består av rutedriften som ytes mot 
offentlig tilskudd. Videre opereres to FOT-ruter ut av fylket, mellom Tromsø – Evenes og Tromsø – 
Skagen. I tillegg til dette trafikkerer Widerøe kommersielle ruter, som ikke inngår i FOT-nettet for 
øyeblikket. Dette er Tromsø – Kirkenes, Tromsø – Alta, Tromsø – Vadsø og Tromsø – Hammerfest.  
 
I det videre forutsettes det at det lokale flyrutetilbudet/-rutene er kjent. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune overtar ansvaret for flyrutene i fylket fra 1. april 2022, ved 
igangsetting av ny kontrakt. Denne kontrakten planlegges for perioden 2022 – 2027. I forkant av 
kontraktsoppstart skal fylkeskommunen gjennomføre anskaffelse, og det er planlagt igangsetting av 
anbudsprosess sent 2020.  
 
Fylkeskommunen henvender seg derfor med dette til kommuner, næringsliv (NHO), helseforetak og 
Forsvaret, og ber om tilbakemelding på partenes innspill til FOT-ruter i kommende kontraktsperiode. 
 
Fylkeskommunen har foreløpig følgende utgangspunkt for anskaffelsen: 
 

• Ruteføringen videreføres i stor grad i forhold til dagens modell 
• Alle eksisterende lufthavner skal betjenes 
• Det vil bli vurdert behov for knytte Lakselv til flere lufthavner i fylket, avhengig av bl.a. 

Forsvarets behov 
• Det vil bli tatt gjennomgang av statistiske tall på regularitet, spesielt ved mindre lufthavner, 

for å finne eventuelle tiltak for forbedring 
• Det vil bli vurdert om noen av de kommersielle strekningene skal inngå i det kommende 

FOT-ruteanbudet, spesielt for å styrke rutetilbudet mellom fylkeshovedstedene Vadsø og 
Tromsø 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune registrerer signaler om at kommende kontraktsperiode ventes å ha 
en betydelig økning i kostnader, i forhold til i dag. Dette har flere årsaker, men frafall av passasjerer som 
følge av Covid-19 er den mest fremtredende. Konkurransesituasjon, avgifter og drivstoffkostnader er 
andre årsaker. 
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Det er en målsetning å holde flyrutetilbudet minimum på dagens nivå. Men, med tanke på at fylkene, 
ved overtakelse av FOT-rutene, kun får overført aktuelt rammetilskudd basert på dagens nivå, 
forbereder fylkeskommunen seg på at det kan bli nødvendig å redusere tilbudet. Det er derfor ønskelig 
at – spesielt kommunene – gir tilbakemelding på eventuelle alternative løsninger for å redusere 
fylkeskommunens kostnader. Dette være seg frekvens på flyrutene, endret flyrutestruktur eller andre 
tiltak innen det totale kollektivtilbudet som fylkeskommunen har ansvar for.  
 
Fylkeskommunen har knapp tidsramme med tanke på å gjennomføre både politiske prosesser og selve 
anskaffelsesprosessen i god tid før oppstart av kontrakt, så det det gjøres oppmerksom på at det ikke vil 
bli gitt utsettelse av høringsfrist. Det bes også om at det kun er høringspartens innspill som oversendes, 
uten eventuelle vedlegg fra eksterne parter.  
 
Høringsinnspill sendes innen 20. november 2020 til epost: postmottak@tffk.no 
 
 
 

Med hilsen 
 

Alfred Henrik Pietilæ 
Avdelingsleder 

 
Lars H. Engerengen 

Seniorrådgiver - Luftfart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Garnisonen i Sør-Varanger 
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Garnisonen i Porsanger, Major Arvid Sommerbakk 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
HELSE NORD RHF 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
TROMSØ KOMMUNE 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
FINNMARKSSYKEHUSET HF 
LO Troms og Finnmark 
FORSVARET 
TJELDSUND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN 
Finnmarkssykehuset HF BUP Alta 
NHO REISELIV NORD-NORGE 
AVINOR AS 
NHO Arktis v/ direktør Målfrid Baik 
UNN Nord Norge 
 

224



4 
 

 

225



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/701-14 

Arkiv:                140  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 05.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/20 Driftsutvalget 15.10.2020 
39/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 13.10.2020 
45/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 14.10.2020 
63/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
128/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 
2 Sametingets høringsuttalelse 
3 Fiskeridirektoratets høringsuttalelse 
4 Kystverkets høringsuttalelse 
5 Mattilsynets høringsuttalelse 
6 Fylkeskommunens høringsuttalelse 
7 Fylkesmannens høringsuttalelse 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.10.2020  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Formannskapet ber administrasjon lage en 
oversikt over lovpålagt planer for kommunen, sortere planene sektorvis med både oppstartsår, 
forventet vedtakstidspunkt og ressursbruk.  
 
Planarbeidet må tilpasses eksisterende rammer.   
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Formannskapet ber administrasjon lage en 
oversikt over lovpålagt planer for kommunen, sortere planene sektorvis med både oppstartsår, 
forventet vedtakstidspunkt og ressursbruk.  
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Planarbeidet må tilpasses eksisterende rammer.   
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 14.10.2020  
 
Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 
 
Planstrategien oppdateres med nyeste demografidata og framskrivninger fra SSB. Det må gjøres 
en konkret vurdering av hvilke konsekvenser de endringer vil medføre for kommunens tjenester 
og planbehov. 
 
Kommunen bør ansette planlegger for å lede arbeidet med revisjon av kommuneplan og andre 
planer, i stedet for å leie inn ekstern bistand. 
 

Det utarbeides en sektorplan for oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema 
og erstatter behovet for flere andre temaplaner. Denne igangsettes i 2022. Administrasjonen gjør 
vurdering av hvilke temaplaner som skal inngå i en ny sektorplan før planstrategien behandles i 
kommunestyret. 
 
Forslaget fra Benonisen (AP) og kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot hverandre.  
Forslaget fra Rune Benonisen (AP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 
 
Planstrategien oppdateres med nyeste demografidata og framskrivninger fra SSB. Det må gjøres 
en konkret vurdering av hvilke konsekvenser de endringer vil medføre for kommunens tjenester 
og planbehov. 
 
Kommunen bør ansette planlegger for å lede arbeidet med revisjon av kommuneplan og andre 
planer, i stedet for å leie inn ekstern bistand. 
 

Det utarbeides en sektorplan for oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema 
og erstatter behovet for flere andre temaplaner. Denne igangsettes i 2022. Administrasjonen gjør 
vurdering av hvilke temaplaner som skal inngå i en ny sektorplan før planstrategien behandles i 
kommunestyret. 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 15.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 
 

Saksopplysninger 
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 
kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 
gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 
 
Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står overfor 
og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 
planleggingsaktivitet. 
 
Forslag til kommunal planstrategi var vedtatt av kommunestyret i sak 97/20 for utsending på 
høring. Forslaget ble sendt ut med høringsfrist 14.08. Fylkesmannen og fylkeskommunen søkte 
og fikk utsettelse til 01.09. I tillegg var høringsvarselet lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
I høringsrunden har det kommet inn 6 uttalelser: 
 
Sametinget 13.07.2020 
 Sametinget anmoder Nordreisa kommune om å ta hjelp i Sametingets planveileder også ved 

utarbeidelse av den kommunale planstrategien og revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 
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 Mener det mangler en beskrivelse av utfordringer og muligheter for det samiske i kommunen i 
planstrategien. 

 De ber at kommunen oppdatere følgende tema i utviklingstrekk/kunnskapsgrunnlaget til den nye 
planstrategien: 

o kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i 
kommunen 

o kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen 
som reindrift, fjordfiske, jordbruk og utmarksnæringer 

o gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i 
barnehage og skole 

o undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke 
den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre 

o ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 
forskningsbasert kunnskap 

o vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 
befolkningen 

 De registrerer at kommunen vil revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2021 og i den 
forbindelsen vil det være relevant å vurdere og kartlegge disse nevnte temaene om dette ikke blir 
oppdatert i kunnskapsgrunnlaget for planstrategien. 

 Opplæring:  
o Sametinget mener det er viktig at retten til samiskopplæringen tas med i kommunale 

planer.  
o Kartlegge behov for samisk opplæring både i skole og barnehage. 
o Bør framkomme hvordan foreldre får informasjon om rett til opplæring i og på samisk 
o hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre en 

overgang fra barnehage til skole 
 Samisk språk: 

o planstrategien bør drøfte hvordan kommunen kan bidra til styrking og ivaretakelse av det 
samiske språket 

o Sametinget forventer at Nordreisa kommunen innlemmer samiske stedsnavn som en 
naturlig del i kommunen som områdenavn, veinavn, adressenavn etc. og i sitt planverk 

 Påpeker at Nordreisa er rik på samiske kulturminner og at sannsynligvis er svært mange ikke 
kartlagt. 

 Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid og lister opp 
en rekke eksempler med samiske interessenter som kan bidra. 

 
Fiskeridirektoratet 17.07.2020 
 Stiller seg kritisk til om både kommuneplanen samfunnsdel og arealdel skal startes opp i 2021. 

Samfunnsdelen vil gi føringer for arealdelen og er viktige. 
 Kommunen bør så tidlig som mulig tydeliggjøre hvorvidt sjøarealene skal inngå i arbeidet med 

arealdelen for landområdene, eller om det fortsatt tas sikte på å planlegge interkommunalt i 
kystsonen. Planlegging av bruk og vern i kommunens sjøarealer vil være viktig for å videreutvikle 
fiskeri og havbruk, som er satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan. På den ene 
siden vil det være en fordel at landområdene planlegges i sammenheng med sjøområdene, 
eksempelvis med sikte på å tilrettelegge for avledet virksomhet og andre ringvirkninger. På den 
annen side har det klare fordeler å planlegge sjøarealer i fellesskap med andre relevante 
kommuner. 
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Kystverket Troms og Finnmark 28.07.2020 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 
 Kystsoneplan – Arealplan. Det er viktig at kommunen prioritere å oppdatere 

kystsoneplan/kommuneplan inkludert sjøområdene. 
 Havnestrategi - Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til næringsliv og 

befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens behov, akvakulturnæringen, 
fritidsflåten og reiseliv mv. Samt samspillet og ønsker prioritering. 

 Transport og godsanalyse – Transport av varer og produkter ut av kommunen er avgjørende for 
lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet for godstrafikk for å oppfylle 
målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil etter Kystvektets mening være et verdifullt 
bidrag til en samfunnsplan. 

 Beredskapsplan for kystnært oljevern – Nordreisa kommune har kystfiskefartøy som kan være en 
viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt forurensing. 

 
Mattilsynet 13.08.2020 
 Fortsette det gode og viktige arbeidet som blir gjort på drikkevann. 
 I sammenheng med næringsutvikling er drikkevatn av stor betydning. Kommunen bør kartlegge 

behovet for hjelp med vannforsyning til etablerte og nyetableringer av bedrifter. Mattilsynet kan 
bidra her. For turistnæringa er det viktig å legge til rette med tilgjengelige sanitærforhold. 

 Drikkevannskilder og tilsigsområder må sikres gjennom hensynssoner og gode hensynssone-
bestemmelser som blir fulgt opp. 

 Viser til aktuelle forskrifter for beskyttelse av drikkevann. 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 31.08.2020 
 Savner henvisning til overordnede føringer som nasjonale forventninger og FNs bærekraftmål. 
 Savner utviklingstrekk innenfor folkehelse, oppvekst, klima og miljø. 
 Oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på denne, er sentralt i 

folkehelsearbeidet. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak. Ikke minst vil 
prioritering av innsatsen ut fra utfordringsbildet være sentralt i kommunens videre planarbeid. 

 Påpeker at kommunen skal hvert fjerde år utarbeide et samlet oversiktsdokument om folkehelsa 
som skal inngå som et grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi. 

 Savner tema som aktiv transport (gang og sykkel). 
 Minner på om nasjonale satsninger Program for folkehelsearbeid i kommunene og Leve hele livet. 
 Påpeker at Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet skal ligge under planer 

med prosesskrav. 
 Påpeker viktigheten av at fylkesveier ikke blir «boligvei». 
 Regional transportplan for Troms 2018-2029 bør tas inn. 

 
Fylkesmannen 01.09.2020 
 Anbefaler at en del av de største sektorplanene som hele- og omsorg, klima og energi og en ev. 

oppvekstplan får status som kommunedelplaner. Det er viktig at planer på områder hvor det er 
store utfordringer og planer for sektorer som er tungt bundet opp mot budsjettet får status som 
kommunedelplaner. Dette har noe å gjøre med grad av medvirkning, politisk forankring og en 
sterkere kobling mot økonomiplanen. 

 De registrer at det det er mange planer som skal utarbeides og oppfordrer å vurdere om noen 
planer kan slås sammen. 
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 Oppfordrer kommunen til å starte arbeidet med samfunnsdelen først, ev. parallelt med arealdelen 
slik at disse to dokumentene henger sammen, og at arealdelen bygger på mål og føringer gitt i 
samfunnsdelen. 

 Det er viktig at kommunen sørger for å utvikle et administrativt system som sikrer en kobling 
mellom økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen kan med fordel utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. Hvordan en tenker å sikre denne koblingen mellom handlingsdelen 
og økonomiplanen bør framkomme av planstrategien. 

 Kommunen må i arbeidet med sine boligutfordringer også planlegge for et tilbud med tilrettelagte 
boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. I planstrategien beskriver dere 
at kommunen får en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. Tilpassede boliger vil være 
et viktig virkemiddel i arbeidet med tjenesteproduksjonen for eldre og funksjonshemmede, både 
hva gjelder god livskvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen. 

Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne 
kan berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv. 
 

Vurdering 
Kommuneplanens samfunnsdel vil ta for seg flere av de påpekte momentene i uttalelsene. I 
utgangspunktet var det ikke tenkt fra kommunens side at planstrategien skulle gå så dypt i de 
ulike temaene, men heller skulle være et dokument hvor de ulike planene ble vurdert for behov 
for revisjon og eventuelle nye planer som bør komme i inneværende kommunestyreperiode. 
 
Det er riktig som det er påpekt i flere av uttalelsene at kommuneplanens samfunnsdel vil kunne 
gi føringer for arealdelen. Det vil derfor være en fordel at samfunnsdelen starter først opp slik at 
en har en del avklaringer i den som kan tas med videre i arealdelen. Men det skulle allikevel 
være mulig å gjøre mye av arbeidet med arealdelen samtidig som prosessen med samfunnsdelen 
pågår, men at arealdelens siste del av prosessfasen foregår etter at samfunnsdelen er vedtatt. 
 
Det er også riktig som det er påpekt i høringsrunden at det er listet opp svært mange planer for 
behandling i kommunestyreperioden. Dette vil kreve store ressurser for administrasjonen. 
Spesielt kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel vil kreve store ressurser. 
Det bør derfor vurderes om prosessledelse for kommuneplanens samfunnsdel bør settes ut 
eksternt. I så tilfelle må det innbakes i budsjettet for 2021 siden denne planen bør starte opp så 
raskt som mulig. 
 
Endringer foretatt etter høringsuttalelsene i dokumentet Kommunal planstrategi Nordreisa 
kommune 2020-2023: 

1. I henhold til e-post fra sektorleder for oppvekst og kultur tatt med ytterligere 3 planer under 
kap 5. Planbehov 2020-2023:  

o Plan for forebygging av mobbing hos barn og unge 
o Plan for rutiner og retningslinjer for barn og ungdom med spesielle behov i barnehage, 

grunn- og videregående skole 
o Plan for helhetlig integrering av flyktninger i Nordreisa kommune 

2. Flyttet Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet under planer med 
prosesskrav etter PBL. 
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1. Hvorfor planstrategi 

Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 

kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 

gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 

Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står 

overfor og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 

planleggingsaktivitet. 

Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 

skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av 

kommunen skal gå i. 

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å vurdere plansystemet i kommunen, hvilke 

planressurser som finnes og det samlede planbehovet i valgperioden. Planstrategien kan 

brukes til å rydde opp i planregisteret. 

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Bred medvirkning og allmenn debatt bør det også legges 

opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. Forslaget til kommunestyrevedtak skal 

offentlig-gjøres minst 30 dager før behandlingen i kommunestyret. 

En viktig del av planstrategien er at kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen skal 

revideres eller videreføres. 
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2. Framdriftsplan 

 

Framdriftsplan planstrategi 2020 – 2023 Måned/år 

Oppstart av arbeid April 2020 

1. behandling i formannskapet Juni 2020 

Høring av forslag Juni - primo september 2020 

2. behandling i formannskapet Oktober 2020 

Vedtak i kommunestyret Oktober 2020 

 

 

3. Utviklingstrekk i nordreisa kommune 

3.1. Befolkningsutvikling 

De siste 50 årene har det vært en betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp 

kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto 

innflytting og fødsels-overskudd som er grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag. 

Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-

tallet. De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et 

lite fødselsunderskudd i Nordreisa.  

Folketall og demografi i Nordreisa preges mye av stor inn- og utflytting. Som distrikts-

kommuner flest flytter om lag 50 % av hvert kull ut av kommunen. En del returnerer til 

hjemkommunen, slik at det varige flyttetapet av hvert kull i Nordreisa ligger på cirka 20 % for 

kvinner og 30 % for menn. Nordreisa har størst netto flyttetap til byregionene sørpå og til 

Tromsø. Netto innflytting har primært kommet fra kommunene i Nord-Troms, særlig Kåfjord. 

Det varige flyttetapet kompenseres delvis av innflytting. I Nordreisa anslås det at mellom 40 og 

50 % av voksenbefolkningen til enhver tid er tilflyttere. Det viser seg imidlertid også at en stor 

andel av tilflyttere flytter ut av kommunen igjen og blir «gjennomflyttere».  

Folketallet i Nordreisa har vært relativt stabilt de siste 10 årene. Befolkningstallet har svingt 

mellom 4800 og 4900, men har en liten tilbakegang de siste par årene. Framskrivninger viser 

at kommunen i 2030 vil ligge på rundt 5400 innbyggere og i 2040 på 5800 innbyggere. Med lav 

nasjonal befolkningsvekst har SSB beregnet at innbyggertallet vil ligge på 5260 i 2030 og 5480 

i 2040. En kan nok frykte for at SSB sin prognose er noe optimistisk for befolkningsutviklinga i 

Nordreisa.  
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I likhet med resten av landet gir den demografiske utviklingen en økt andel av befolkningen 

som er over 67 år. I Nordreisa blir det nok noe større  enn landsgjennomsnittet. 

I 2010 utgjorde andelen av total befolkning som var over 67 år i Nordreisa 15,1 %, og i 2020 er 

den 18,9 %. Framskrevet for 2030 og 20240 vil den utgjøre henholdsvis 21,1 % og 23,7 % etter 

MMMM-modellen, jf. figur 2 under. 

For aldersgruppen 6 – 15 år som er  grunnskolealderen utgjorde den i 2010 12,7 % av 

befolkningen i Nordreisa og i 2020 er andelen12,8 %. Framskrevet for 2030 og 2040 er den 

henholdsvis 11,1 og 11,8 %. Dette er relativt stabil andel av befolkningen. 

Som man ser av figur 1 under, vil utviklingen av antallet eldre over 67 år være nokså uavhengig 

av framskrivningsmodell av befolkningstallet. Derimot vil prosentandelen eldre øke ganske 

kraftig, jf. figur 2 under. 

 

Figur 1 Befolkningsutvikling 2010-2020 og framskrivning til 2030 og 2040 med 2 ulike alternativer (MMM0 = ingen nettoinn-
vandring). Kilde SSB 
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Figur 2 Prosentvis andel av befolkningen over 67 år. Samt framskrivning med samme alternativer som i figuren over. 

 

3.2. Næring m.m. 

I hovedmålet for Nordreisa kommunes næringspolitiske strategi for inneværende periode, frem til 2024 står 

det at «Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger 

kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer, gir forutsigbarhet for gode 

rammevilkår for utvikling.» 

Nordreisa har status som regionsenter for Nord-Troms. Det har vært viktig for utviklingen av kommunen 

gjennom mange år. Med sammenslåingen av Troms og Finnmark til en fylkeskommune får Nordreisa en 

beliggenhet midt i det nye storfylket. Det representerer nye vekst- og utviklingsmuligheter for kommunen. 

Samtidig betyr beliggenheten, midt mellom Tromsø og Alta, nye utfordringer for Nordreisas. Dette er to 

viktige bysentre i det nye fylket. Begge har sterke vekstambisjoner, noe som kan gå på bekostning av 

utviklingsmulighetene for disse bysentrenes nabokommuner.  

Nordreisa kommune har fem hovedinnsatsområder:  

Den store attraktivitetskonkurransen:  

Konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted og godt bomiljø, 

utdanning/oppvekst og markedsføring/omdømme.  

Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted:  

Innbyggernes mulighet til påvirkning og medbestemmelse, åpen stedsidentitet og å ta i bruk innflytternes 

kompetanse.  

Folkehelse – påvirkning foran behandling:  

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, 

tilpasning av kommunalt tjenestenivå, ytre miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv individuell helseatferd.  

Økonomisk handlefrihet:  

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram økonomistyring og ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og 

organisering, økt arbeidsnærvær.  
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Natur, miljø og klima:  

Et klima i endring vil gi kommunen utfordringer som vi ennå ikke ser alle konsekvensene av. Overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i alt arbeid og planlegging. 

Fokus på bostedsattraktivitet 

Uten fortsatt befolkningsvekst vil kommunale tjenesteyting bli svekket. Dette har ringvirkninger for 

næringsliv, og derfor bør befolkningsvekst være en prioritet. Økt antall arbeidsplasser, og muligheter for 

utvikling av nye arbeidsplasser, er et ansvar som både offentlig og privat sektor må ta. Tilgjengelig 

arbeidskraft er en av de kritiske suksessfaktorene for næringslivets og det offentliges muligheter for å 

realisere verdiskapingspotensialet.  

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for gode bo- og arbeidsmiljø, og et hyggelig landsbysentrum, for å 

fremme større attraksjonskraft for arbeidstakere og besøkende, gjennom å prioritere bomiljø, 

stedskvaliteter og infrastruktur.  

Kommunen skal prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Det er 

barn og unge som skal skape vår arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, 

entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen.  

Følgende spørsmål er det viktig å stille seg i forhold til dette: 

- Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi å utvikle aktuelle boligtilbud?  

- Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Nordreisa, fremfor andre kommuner?  

Fokus på besøksattraktivitet 

Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i kommunen. 

Prognosene tilsier at reiselivet vil være i sterk vekst i årene fremover. Det vil ha viktige ringvirkninger for 

næringer som varehandel, servering, opplevelser, overnatting osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til 

turisme, også et større tilbud og en større omsetning lokalt. Handelslekkasjen blir mindre ved etablering av 

denne typen bedrifter. En økning i besøksnæringer og besøksattraktiviteten vil kunne komme som et resultat 

av gode svar på følgende spørsmål.  

Nordreisa kommune skal styrke vertskapsfokuset for offentlig, privat og frivillig virksomhet med mål om å bli 

best i Norge. Nordreisa kommune skal styrke lønnsomhet og verdiskapning gjennom kompetanseheving og 

involvering. Nordreisa kommune skal gjennom skoleverket styrke barn og unges tilknytting gjennom 

aktiviteter og opplevelser i natur og kulturarv. I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i hele kommunen 

skal ha en kvalitet og en design som skal være gjenkjennbar både i forhold til reguleringer og friluftsliv.  

Viktige spørsmål i forhold til å øke kommunens besøksattraktivitet er følgende: 

- Hvordan kan kommunen jobbe for å øke antallet bedrifter i besøksnæringen?  

- Hvilke attraktive tilbud ønsker vi å tilby til besøkende?  

- Hvordan få til en større lokal verdiskaping på grunnlag av reiselivet og besøksnæringen? 
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Fokus på samferdsel 

Nordreisa kommune skal styrke samferdsel og infrastruktur for næringen med bedre infrastruktur i 

skjæringspunktet hav, vei og fly.  

I forhold til infrastruktur og samferdsel er det identifisert at en videre utbygging av industriområdet omkring 

Sørkjosen havn kan komme i konflikt med RAMSAR-verneforskrifter for Reisavassdrag-utløpet og 

videreutvikling av Sørkjosen flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse 

rammeforholdene er et kommunalt ansvar.  

Et sentralt spørsmål i forhold til dette er: 

- Hvordan ønsker vi at folk skal reise i denne regionen? 

Fokus på næringsattraktivitet og bærekraftig næringsutvikling 

Bildet av den totale sysselsettingen, samt pr. sektor i Nordreisa kommune i 2019 er følgende: 

 

Kilde: SSB 

For 2019 oppgir SSB at det er 268 bedrifter med sysselsatte registrert i Nordreisa kommune. Den 

overveiende største delen består av små bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og transport er 

næringer med flest sysselsatte.  

Dette er bildet av hva innbyggerne arbeider med i 2019: 

Kilde: SSB 
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Hovedutfordringen for Nordreisa er å øke verdiskapningen og den generelle lønnsomheten til eksisterende 

næringsaktører. Nordreisa kommune har i sammenligning med landet for øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Viktige grunnpilarer for vekst i næringslivet er: Ressurser - Arbeidskraft – Kapital.  

Nordreisa kommune har en svak befolkningsvekst og vekst i offentlig sektor. Dette gjør at man i stor grad 

også må bidra til vekst i privatsektor. Sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling/ investeringer, en 

oppgave som også offentlig sektor må bidra i.  

For å ha et effektivt/produktivt næringsliv må man stadig innovere for å holde tritt med verden omkring oss. 

Basisen for innovasjon er kompetanse, mennesker som møtes og gjør noe sammen. Innovasjon har tette 

bånd til forskningsinstitusjoner, universitetsmiljø mfl. Det er avgjørende at kommunen i samarbeid med 

næringslivet ivaretar disse arenaene lokalt.  

Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat, og på den måte 

sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling. Investeringer er en oppgave som også offentlig sektor må 

bidra til.  

Kommunen skal ha en avgjørende rolle i forhold til å koble næring, rådgivning og forskning i et suksessfullt 

nettverk.  

Investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur skal prioriteres.  

Nordreisa kommune skal satse på og spisse sine muligheter for større næringsetableringer. For å få dette til 

må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser grundig kartlegges og markedsføres.  

Kompetanse er en av de drivende faktorene i innovasjonsprosesser, derfor skal kompetanseheving være 

prioritert. 

De viktigste spørsmålene vi må stilles oss for å få til en ønsket næringsutvikling er følgende: 

- Hvilke næringer ønsker vi i Nordreisa og hvor ønsker vi at de skal være etablert?  

- Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Nordreisa?  

- Hva skal til for at flere bedrifter etablerer seg her?  

Dagens strategiske næringsplan trekker frem følgende satsningsområder for kommunen  

- Handel og service  

- Industri, anlegg og transport  

- Petroleum- og maritim sektor  

- Nasjonalparksatsingen  

- Nyetablering og innovasjon  

- Jordbruk  

- Skogbruk  

- Fiskeri og havbruk  

- Reindrift  
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4. Kommuneplan 

Kommuneplanen består av to separate deler - samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er vedtatt i hhv.2013 og 2014. Det er i 

utgangspunktet tenkt at arealdelen rulleres i hver kommunestyreperiode. Dette ble ikke gjort i 

forrige kommunestyreperiode på grunn av at arealdelen var så vidt ny at det ble vurdert å ikke 

være noe stort behov for rullering. Derimot vurderer en at det er behov for rullering i 

inneværende kommunestyreperiode. Hvis dette utsettes til neste kommunestyreperiode, vil 

gjeldende arealdel bli relativt gammel og utdatert i forhold til endringer i samfunnsutviklingen 

og arealbehov. 

Samfunnsdelen vil gi en del føringer i forhold til arealdelen. Samfunnsdelen bør derfor 

oppdateres i forhold til utvikling som har skjedd fra 2013 og fram til i dag og forventede 

samfunnsendringer de nærmeste årene. 
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5 Planbehov 2020-2023
Lovpå-

lagte

Vedtatte/ på-

begynte 

planer

Oppstartsår nye planer/rullering eksisterende

Vedtatt år
Startet opp 

år
2020 2021 2022 2023 2024

Felles for hele kommunen

Økonomiplan Revisjon x Årlig

Kommuneplanens 

Handlingsdel
Revisjon x Årlig

Kommuneplanens 

samfunnsdel
Revisjon x 2013

Kommuneplanens arealdel Revisjon x 2014

Boligpolitisk plan 2014

Overordnet ROS-analyse 2019

Beredskapsplan

HMS plan 2019

Lønnspolitisk plan 2019

Klima og energiplan, 

regional plan
Revisjon 2010

Oppvekst og kultur

Oppvekstplan * Ny plan

Kommunedelplan anlegg og 

områder for idrett og fysisk 

aktivitet med handlings-

program for bygging av anlegg 

og kulturbygg 2020-2023

x 2019

Bibliotekplan for Nord-

Troms, regional plan
2017

Kulturminneplan

Helse og omsorg

Helse og omsorgsplan

Smittevernplan

Rus og Psykiatriplan 2011

Drifts og utvikling

Handlingsplan reiseliv

Landbruk- og skogbruksplan

Trafikksikkerhetsplan x 2003 2018

Hovedplan for vann x 2017

Hovedplan for avløp x 2019

Beredskapsplan 

vannforskyning
x 2019

Avfallsplan for havner 2019

Kystsoneplan for Nordreisa og 

Skjervøy kommuner, reg.plan
x 2014

Strategisk næringsplan, 

regional plan
2014

Reguleringsplan Saga 

skianlegg
Ny plan x 2017

Reguleringsplan Storslett 

sentrum
Revisjon x 1997 2016

Vedlikeholdsplan bygg Rullering Årlig

Vedlikeholdsplan veg Rullering Årlig

Andre utredninger/plangrunnlag

Plan for friluftslivets 

ferdselsårer

Tegnforklaring: Oppstart og planlagt vedtaksårPlassering i org

*) Det er en politisk bestilling på en oppvekstplan i 2022. Følgende tidligere vedtatte planer vil innrammes i denne 
planen: Skolepolitisk plan, Beredskapsplan ved ulykker, voldsepisoder og mobbing, Plan for helhetlig integrering av 
flyktninger i Nordreisa kommune, Forebygging av mobbing hos barn og unge, Plan for rutiner og retningslinjer for barn 
og ungdom med spesielle behov i barnehage, grunn- og videregående skole, Plan for skolestruktur, Strategisk  
barnehageplan og Plan mot vold i nære relasjoner.

Tidsforbruk
Det er vanskelig å angi eksakt ressursbehov for de ulike planene. Dette omfatter både tidsforløp og tidsforbruk. For de 
største planene er det angitt et forventet tidsforløp på to år, og det synliggjør både omfanget av planene, men også 
mer omfattende høringsprosesser. Planer som er angitt med et år forventes å kunne gjennomføres innen 12 mnd, 
mens det reelle tidsforbruket er noen ukesverk. 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/2952 - 2 20/18788 2020/701-2 13.07.2020  

 

Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 
Nordreisa kommune/ Ráissa suohkan 

 

Vi viser til deres brev datert 01.07.2020 angående høring av kommunal planstrategi for 
Nordreisa kommune.  
 
Sametingets rolle i planlegging 
Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig 
perspektiv ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i 
planlegging etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv (jf. 3-1). Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor 
også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser.     
Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i 
planleggingen etter Plan- og bygningsloven, når den berører saker av betydning for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. For å kunne ivareta sine lovpålagte 
oppgaver på en forutsigbar måte, har Sametinget utarbeidet en planveileder "Veileder 
for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved 
planlegging etter plan og bygningsloven(plandelen)".  
Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og er relevant i 
forbindelse med kommunal planlegging.      
 
Sametinget anmoder Nordreisa kommune om å ta hjelp i Sametingets planveideler 
også ved utarbeidelse av den kommunale planstrategien og revidering av 
kommuneplanens samfunnsdel.       
  
Innspill til planstrategi 
Nordreisa kommune er en del av det tradisjonelle samiske bosettingsområdet. Både 
samiske næringer, samisk språk, kulturminner og stedsnavn er til stede i kommunen. 
Utviklingstrekk mangler beskrivelse om den samiske befolkningen, samiske næringer, 
samiske barn, samisk opplæring og helsetilbud for samisk befolkning i kommunen.  Vi 
mener det mangler en beskrivelse av utfordringer og muligheter også for det samiske i 
kommunen i planstrategien. Det er positivt at reindrift er nevnt som en av næringene 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Marit Anne J. Bongo 

Tel: +47 78 48 42 70 
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som er oppført som et av satsingsområdene i den strategiske næringsplanen til 
kommunen.  
 
Vi ber at kommunen oppdatere følgende tema i utviklingstrekk/kunnskapsgrunnlaget til 
den nye planstrategien: 

➢ kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske 
befolkningen i kommunen 

➢ kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer  i 
kommunen som reindrift, fjordfiske, jordbruk og utmarksnæringer 

➢ gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk 
og kultur i barnehage og skole 

➢ undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å 
ivareta og styrke den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre 

➢ ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje 
med forskningsbasert kunnskap 

➢ vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 
befolkningen     

  
Vi registrerer at kommunen vil revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2021 og i den 
forbindelsen vil det være relevant å vurdere og kartlegge disse nevnte temaene om 
dette ikke blir oppdatert i kunnskapsgrunnlaget for planstrategien.  
 
  
Opplæring 
For Sametinget vil det være viktig at retten til samiskopplæring blir tatt i hensyn i 
kommunale planer. Sametinget håper at kommunen vil oppdatere følgende i 
planstrategien: 

➢ kartlegging av behov for samisk opplæring både i skole og barnehage 
➢ det bør komme fram hvordan foreldrene får informasjon om rett til opplæring i og 

på samisk 
➢ hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre 

en overgang fra barnehage til skole          
 
 
Samisk språk  
Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at språket blir en naturlig del av 
den norske offentligheten. Vi ønsker at det samiske språket tas i bruk i flere 
sammenhenger på alle plan i samfunnet. Sametinget mener det et mangel ved 
planstrategien at den ikke drøfter hvordan kommunen kan bidra til styrking og 
ivaretakelse av det samiske språket.  Språket er en viktig kulturbærer og 
identitetsmarkør, og stedsnavn er verdifulle fragmenter av samisk språkarv. Det 
kulturelle mangfold som framstilles i samiske stedsnavn må komme til syne i alle 
samiske områder.   l følge LOV-1990-05-18-11, Lov om stadnamn (Stadnamnlova) § 9 
andre ledd skal "Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på 
eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. 
på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn."   Sametinget er fagorgan i 
arbeidet med stedsnavn i henhold til Stadnamnlova.  
Sametinget forventer at Nordreisa kommunen innlemmer samiske stedsnavn som en 
naturlig del i kommunen som områdenavn, veinavn, adressenavn etc. og i sitt planverk.     
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Samiske kulturminner 
Nordreisa kommune er rik på samiske kulturminner og kulturmiljøer. Kommunen har 
ansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte kulturminner i tråd med nasjonale mål, 
jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging side 28.  Vi ser at 
kommunen har planlagt å vedta kulturminneplanen i 2021, som er positivt. Sametinget 
er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske kulturminner og kan bistå kommunen 
med en orientering om samiske kulturminner i kommunen hvis dette er ønskelig.    
Registreringene av samiske kulturminner er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i 
store områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Derfor utgjør 
de kjente kulturminnene sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale 
kulturminnebestanden. Vi anser at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente 
automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen.            
 
Avslutningsvis vil minne om at alle samiske kulturminner fra år 1917 og eldre 
automatisk freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, 
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved 
jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjell og 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke 
er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er meget variert og mangfoldig.        
  
Medvirkning    
I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å "sikre 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets 
planveileder, kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør 
"iverksette aktive tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert 
samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske 
barn".     Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i 
planarbeid. Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt, 
sameby eller siida, bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre 
interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller 
region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne 
være relevant i denne sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil 
derfor kunne være nyttig.        
 
Vi ønsker dere til lykke med planarbeidet.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Marit Anne J. Bongo 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Nordreisa kommune Troms og Finnmark - Høringsuttalelse - Høring av 

kommunal planstrategi 2020-2023  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 01.07.2020 med forslag til kommunal 

planstrategi.  

 

Nordreisa kommune vedtok kommuneplanens arealdel i 2014. Sjøområdene var en 

del av Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner. Nordreisa planlegger å 

starte med rullering av gjeldende samfunnsdel i 2021. Det samme er oppgitt for 

arealdelen (tabell, kapittel 5). Samtidig er det nødvendigvis slik, som kommunen selv 

skriver, at samfunnsdelen vil legge en del føringer for arbeidet med arealdelen. 

Denne sammenhengen mellom samfunnsdelen og arealdelen er viktig.  

 

Kommunen bør så tidlig som mulig tydeliggjøre hvorvidt sjøarealene skal inngå i 

arbeidet med arealdelen for landområdene, eller om det fortsatt tas sikte på å 

planlegge interkommunalt i kystsonen. Planlegging av bruk og vern i kommunens 

sjøarealer vil være viktig for å videreutvikle fiskeri og havbruk, som er 

satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan. På den ene siden vil det 

være en fordel at landområdene planlegges i sammenheng med sjøområdene, 

eksempelvis med sikte på å tilrettelegge for avledet virksomhet og andre 

ringvirkninger. På den annen side har det klare fordeler å planlegge sjøarealer i 

fellesskap med andre relevante kommuner.  

 

Fiskeridirektoratet region Nord vurderer det å skulle starte arbeidet med 

kommuneplanens arealdel i 2021 som et noe optimistisk anslag.  

 

Vi har ikke andre merknader til kommunens planstrategi.  

 

 

 

 

 Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Audun Århus 

Telefon: 91310717 

Vår referanse: 20/9964 

Deres referanse: 2020/701-2 

Dato: 17.07.2020 

 

 

Nordreisa kommune 

Att:  Birger Storaas 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 
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Vår referanse: 20/9964 

Side: 2/2 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

 

Mottakerliste: 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

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

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

 
  
 
 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/7450-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ingrid Thomassen 

Dato: 
28.07.2020 

Uttalelse fra Kystverket - Høring -  Kommunal     planstrategi 2020 - 2023 -
 Nordreisa kommune - Troms og Finnmark fylkeskommune 
Kystverket Troms og Finnmark viser til Deres brev av 10.06.2020 vedrørende forslag til 
kommunal planstrategi 2020-2023 for Nordreisa kommune. 
Kystverket vil i det følgende informere generelt om vår virksomhet. Avslutningsvis gis det 
informasjon om hva Kystverket mener er spesielt viktig for Deres kommune i denne 
prosessen. 
  
Kystverkets virksomhet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing. 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, mv. 
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (farleder, navigasjonsinstallasjoner mv.) 
og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet. 
 
Ressurser til kunnskapsgrunnlag for planstrategi  

- Havne- og farvannsloven (2019) 
- Kystinfo med kartfestet oversikt over stamnetthavner, fiskerihavner, ISPS-

terminaler, navigasjonsinstallasjoner, forvaltningsareal, hoved- og biled mv. 
(kystinfo.no).  

- BarentsWatch 
- Maritim infrastrukturrapport – Mulige farleder for store skip. Kystverket 2011 
- Kystdatahuset -  lett tilgjengelig AIS-data (kystdatahuset.no) 

 
Ny havne- og farvannslov  

Troms og Finnmark
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 Side 2 

Den 4. juni 2019 ble ny havne- og farvannslov vedtatt. Denne loven trådte i kraft 
01.01.2020. Myndighetsfordelingen mellom kommune og stat i sjøen er mye lik som i dag. 
Hovedforskjellen er at Kystverket ikke lenger har vedtaksmyndighet etter nåværende § 28 i 
fiskerihavner og havneavgrensningene blir tatt bort.  
Formålsparagrafen i loven blir også endret. Fiskerinæringen har hatt en særstilling i 2009-
loven, hvor den i ny lov blir sidestilt med alle maritime næringer. Kommunal planlegging blir 
dermed enda viktigere med tanke på hvordan kommunen ønsker å prioritere næringer og 
bruken av sjøarealene. Vi anbefaler kommunen å sette seg inn i ny lov her: 
http://www.kystverket.no/Regelverk/ny-havne--og-farvannslov2/  
 
Innspill til planstrategien 
Kystverket er først og fremst opptatt av forutsetninger for god planlegging av sjøarealene 
og de sjønære landområdene. Våre kommentarer til planarbeid og valg av planstrategier, 
er innrettet mot dette og tilknyttede relasjoner. 
De nasjonale hensyn man skal ta med seg inn i planleggingen av sjøarealene er 
tydeliggjort i regjeringen sitt dokument om forventninger til lokal planlegging; 

Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsona langs sjøen og i og 
langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til 
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det 
er viktig å avklare i planer med egnet areal til effektive logistikknutepunkt som 
godsterminaler og havner, gjennom samarbeid mellom kommuner og statlige 
fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken er en del av disse avklaringene. 

Vi vil i den forbindelse understreke de nasjonale målsetningene om å utvikle kysten og 
havområdene til verdens sikreste og reneste. Dette er en nasjonal målsetning som 
nødvendigvis må synliggjøres og aktualiseres gjennom både regionale og lokale planer.  
Kommunen sin aktive påvirkning til utvikling av kommunen generelt og kystsonen spesielt, 
både med hensyn til arealbruk og –forvaltning, er klart sammenhengende med de 
strategiske valgene og prioriteringene som skal fremkomme i dette dokumentet. Det er 
heller ikke tvil om at evnen til å identifisere aktuelle og nødvendige planleggingsoppgaver 
henger sammen med kommunens evne til å være en god samfunnsutvikler.  
Kommunens innflytelse på utvikling av kystsonen vil styrkes når kommunens strategiske 
valg og prioriteringer vedrørende sjøarealene kommer fram i kommunens planstrategi og 
planarbeid for øvrig. 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 

 Kystsoneplan – Arealplan. Det er viktig at kommunen prioritere å oppdater 
kystsoneplan/kommuneplan inkludert sjøområdene.  

 Havnestrategi - Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til 
næringsliv og befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens 
behov, akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv mv. Samt samspillet og ønsker 
prioritering.  

 Transport og godsanalyse – Transport av varer og produkter ut av kommunen er 
avgjørende for lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet 
for godstrafikk for å oppfylle målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil 
etter Kystvektets mening være et verdifullt bidrag til en samfunnsplan. 
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 Beredskapsplan for kystnært oljevern – Nordreisa kommune har kystfiskefartøy som 
kan være en viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt 
forurensing.  

 
Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til planstrategien. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Ståle Sveinungsen 

 
 
 
 
Ingrid Thomassen 

Fungerende regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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Mattilsynet 
Region Nord 

Saksbehandlar: Astrid Lende Einevoll 
Tlf: 22 40 00 00 / 22777952 

E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Hugs namnet på mottakaren) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383 

2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 

 

Høyringssvar; Kommunal Planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune  

Mattilsynet er statleg sektormyndighet for planter, fisk, dyr, mat og drikkevann og har høringsrett 

etter Plan og bygningsloven § 5.4. 

Mattilsynet forvaltar mellom anna Matloven og Dyrevelferdsloven med tilhøyrande forskrifter. 

Vi har motteke planstrategien til høring med frist 14.08.20. 

 

 

Vi har tre kommentarer til planstrategien. 

1. Fortsett det gode og viktige arbeidet som blir gjort på drikkevann. 

2. Næringsutvikling. Det er uttrykt mange plasser og på mange måtar at næringsutvikling er 

viktig og at kommunen må stimulera og leggja til rette for det.                                                                                       

I den samanhengen vil vi i Mattilsynet koma med ei konkret oppfordring. Drikkevatn av 

tilfredsstillande kvalitet er ein av grunnforutsetningane for utvikling av næringslivet. I dei 

delene av kommunen som ikkje er dekka av kommunale vannverk, kan dette vera ei 

utfordring. 

Ein liten virksomhet som må etablera og drifta sitt eige vannverk, har ei ekstra kneik å 

passera for å få drifta til å gå. Vannverket blir ein ekstra virksomhet som må etablerast 

parallelt med hovedvirksomheten. Det kan vera krevjande behov for ekstra kompetanse og 

ressursar både til etablering og drift.  

Gjennom arbeidet vårt i Mattilsynet ser vi at her kan det vera ein konkret mulighet for 

kommunen til å medvirka til at ein del av dei små virksomhetane blir meir robuste. 

Som ein del av stimuleringa til næringsutvikling, bør kommunen kartleggja behovet for hjelp 

med vannforsyning og kva bidrag som kan vera aktuelle. 

Mattilsynet kan bidra med vår kjennskap til kva virksomheter som er avhengig av eigen 

vannforsyning. 

Når det gjeld turistnæringa, er det viktig å leggja til rette med tilgjengelige sanitærforhold. 

 

3. Arealdisponering. 

Drikkevannskilder og tilsigsområder må sikrast gjennom hensynssoner og gode 

hensynssonebestemmelser som blir fulgt opp. 

NORDREISA KOMMUNE 
NORDREISA KOMMUNE UTVIKLING 
Sentrum 17 
9151 STORSLETT 
 
    

Dykkar ref:    

Vår ref: 2020/132344  

Dato: 13.08.2020  

Org.nr: 985399077  
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Det kan vera nyttig å tenkja konkret og langt fram når det gjeld nyare aktører som treng 

areal til sin aktivitet, turisme, hundekjøring mm. Kommunar der det er stort turistpress har 

erfart at det er behov for å regulera enkelte aktiviteter og områder.  I Mattilsynet erfarer vi 

av og til brukerkonflikter blant anna i hensynssoner for drikkevatn og i beiteområder. 

  

 
Når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og krav til vannforsyning viser vi til; 
  
 * Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommuner skal ta drikkevannshensyn ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for 
restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. 
   
 * Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående kvalitet på 
drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning, beskyttelse av vannkilder. 
 
 * Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-3: Det er 
viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at  
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del 
av kommunale planer 
.  
 * Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og 
beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av 
drikkevann reduseres. 

 
Fisk og havbruk – ivaretakelse av hensyn til fiskehelse og fiskevelferd  
Kystsoneplanen er viktig for Nordreisa. 
Viser til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2.4:  
«Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri og havbruksnæringens 

langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt»  

 

 

 

 

Med helsing 

 

Hilde Haug  

Avdelingssjef 

 

        

Kopi; Fylkesmannen Troms og Finnmark        

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur. 

Dokument som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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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 
2020/701-2  20/18341-5 Anne Øvrejorde Rødven 

   
31.08.2020 

 
 

Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Nordreisa kommune 

Vi viser til brev fra Nordreisa kommune av 1.7.2020 hvor forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 
sendes på høring samt brev om utsatt frist for uttalelse til 28.8.2020. 
 

 
Generelt  
Det savnes en henvisning til overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov, som 
nasjonale forventninger og FNs bærekraftsmål samt regionale føringer og planer.  
 
Demografi og næringsutvikling er særlig vektlagt når det gjelder utviklingstrekk. Vi savner utviklingstrekk 
også innenfor andre større områder som folkehelse, oppvekst, klima og miljø. Hvilke utfordringer finner 
vi her som kommunen skal møte gjennom sitt planarbeid?  
 
Folkehelse  
Folkehelse er et tverrfaglig og sektorovergripende område. En rekke forhold i samfunnet påvirker 
folkehelsen, som for eksempel bosted, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspillet mellom 
disse forholdene kan skape både positive og negative ringvirkninger. Vi anbefaler at folkehelse skal være 
et gjennomgående perspektiv i kommunens planarbeid.  
 
Folkehelse foreslås som ett av de fem hovedinnsatsområdene i planstrategien, og syv undertema er 
ramset opp. Vi anbefaler at bakgrunnen og innholdet for disse undertemaene utdypes mer. Hvorfor ble 
disse undertemaene valgt? Hva menes for eksempel med «flere med fullført utdannelse»?  
 
Oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på denne, er sentralt i 
folkehelsearbeidet. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak. Ikke minst vil prioritering 
av innsatsen ut fra utfordringsbildet være sentralt i kommunens videre planarbeid.  
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om systematisk folkehelsearbeid: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid. 
 
Oversikt over folkehelsa 
Jf. folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommuner utarbeide et samlet 
oversiktsdokument om folkehelse hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi, og 
inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategien. Oversikten skal omfatte opplysninger om og 
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vurderinger av: befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og 
sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. 
 
Vi er ikke kjent med status for dette arbeidet i Nordreisa per nå. Vi vil anbefale bruk av oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og analyser for å peke på kommunens planbehov. En drøfting av 
folkehelseutfordringene bør inngå i kommunens planstrategi. Her er noen tips til kilder til folkehelsedata, 
som vi håper kan være nyttig i kommunens videre arbeid: 
 

• Folkehelseprofiler på kommunenivå og statistikkbanker: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/.   

• Folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet: 

https://fhi.no/publ/2019/fylkeshelseundersokelsen-troms-finnmark/. Data på kommunenivå for 

Nordreisa er vedlagt. En tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning finnes her: 

https://www.tffk.no/_f/p1/i2c5ac7f4-6b0d-485d-96d2-

a68d9de030c2/rapport_troms_finnmark_sshf_redigert_april2020.pdf. I løpet av 2020 vil det i 

tillegg publiseres en egen rapport vedr. livskvalitet.  

• Lokale ungdomsundersøkelser, Ungdata: www.ungdata.no 

• Elevundersøkelsen: https://skoleporten.udir.no/ 

• Kommunens egne virksomheter sitter naturligvis også på mye data, av både kvantitativ og 

kvalitativ art, som kan vise utviklingstrekk i kommunen. Vi anbefaler en tverrsektoriell tilnærming 

til faktorer som påvirker helsen; som for eksempel utdanning- og oppvekstvillkår, 

helsefremmende arbeidsliv, kulturtilbud, sosiale møteplasser og fysisk miljø/areal.  

Fokus på samferdsel 
Under deloverskriften Fokus på samferdsel savner vi tema som aktiv transport (gang og sykkel) og 
trafikksikkerhet. Det er positivt at kommunens trafikksikkerhetsplan skal videreføres, jf. tabellen på side 
9. Det er sentralt at en plan for trafikksikkerhet ivaretar både adferdsretta og fysiske tiltak. 
 
Nasjonale satsninger  
Vi benytter anledningen til å minne om følgende to nasjonale satsinger med lokal iverksetting, som kan 
tas med i videre kommunalt planarbeid:  
 

• Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027): Målgruppe er barn og unge 0-24 år. 
Programmet omhandler tiltaksutvikling og evaluering for å fremme psykisk helse, rusforebygging og 
livskvalitet. I Nord-Troms er Lyngen pilotkommune. Nordreisa kommune kan ta kontakt med Lyngen 
eller med fylkeskommunen for mer informasjon.  
 
• Leve hele livet (2019-2023): Regjeringens kvalitetsreform for eldre, som skal bidra til å finne 
lokale løsninger på: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og 
sammenheng og overgang i tjenestene. Arbeidet er nært knyttet til plan- og samfunnsutviklingen.   

 
Friluftsliv 
Prioriterte planoppgaver i perioden 2020-2023 er blant annet delt opp i planer med og uten prosesskrav 
etter plan- og bygningsloven (pbl). Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2016-2019 er plassert under planer uten 
prosesskrav etter pbl. Denne planen må flyttes opp til planer med prosesskrav. Når kommunedelplaner 
(KDP) skal revideres, slik KDP for idrett og fysisk aktivitet skal hvert fjerde år, må prosesskravene i pbl 
følges med varsel om oppstart, planprogram o.l. Vi viser også til vårt innspill til Nordreisa kommune av 
20.5.20 (20/00996-3, vår ref.) i forbindelse med revisjon av nevnte KDP.  
 
Fylkeskommunen synes det er positivt at plan for friluftslivets ferdselsårer er inkludert som en prioritert 
plan i planperioden. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i 
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kommunens plansystem. Dette vil kunne variere ut fra kommunens behov, status i andre 
plansammenhenger mv. Miljødirektoratet har laget en veileder for arbeidet, M-122 I 2019, «Plan for 
friluftslivets ferdselsårer». Veilederen er bygd opp for å utarbeide en temaplan som består av en 
planbeskrivelse, tiltaksdel og temakart. Tiltaksplanen vil senere kunne innarbeides i annet planverk for å 
sikre juridisk og økonomisk binding, for eksempel KDP for idrett og fysisk aktivitet. Det er også mulig å 
gjennomføre plan for friluftslivets ferdselsårer direkte gjennom en prosess med revisjon av nevnte KDP, 
slik f.eks. Målselv kommune gjør i 2020. 
 
Samferdsel 
Samferdsel er nevnt i et kort avsnitt i forslaget til planstrategi.   
Vi ser at Trafikksikkerhetsplanen er blitt eller skal revideres i år. Det er viktig å ha fokus på ivaretakelse 
av trafikksikkerheten og transportfunksjonen på fylkesvegnettet. Utbyggingsmønsteret ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner, dispensasjonssøknader og andre tiltak må ikke gjøre fylkesvegen om til «boligveg». 
Ved økt boligbebyggelse langs fylkesveger er det viktig å påse at sikkerheten for myke trafikanter er 
ivaretatt. Manglende gang- og sykkelveger i planer, flere direkte avkjørsler fra fylkesveg er faktorer som 
er viktige å ivareta i videre planlegging og i trafikksikkerhetsplanen.  
Også næringstrafikken vil få problemer med å komme seg frem når fylkesveger er blitt «boligveg», hvor 
myke trafikanter, spesielt barn ferdes langs vegen.  
 
Nordreisa kommune bør gjennom sin planlegging legge til rette for at fylkesvegnettet i kommunen 
utvikles på så måte at alle grupper ivaretas. Ulik transportfunksjon krever ulik utforming av vegnettet. 
Det krever god og langsiktig planlegging.  
 
Ifølge Vegtrafikklovens § 40 a har fylkeskommunen et ansvar for å anbefale og samordne 
tiltak som fremmer trafikksikkerheten i fylket. Som en del av dette ansvaret administrerer 
Troms og Finnmark trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. En 
forutsetning er at kommunen har prioritert fysiske tiltak i trafikksikkerhetsplan og en 
kommunal egenandel. Det er en nødvendighet at Nordreisa kommune har en oppdatert 
trafikksikkerhetsplan for å kunne motta TFTU-midler. 
 
Regional transportplan for Troms 2018-2029 bør tas inn under et kapittel om  regionale føringer for 
kommunens planarbeid. 
 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 
underveis. 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NORDREISA KOMMUNE 
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Uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Nordreisa kommune 

 
Fylkesmannen viser til kommunens brev datert 1. juli 2020 i forbindelse med offentliggjøring av 
kommunal planstrategi for Nordreisa kommune.  
 
Fylkesmannens innspill er basert på nasjonale føringer og forventninger til kommunens planlegging. 
Justis- og kommunalavdelingen ved planseksjonen har koordinert Fylkesmannens innspill.  
 
Vi registrerer at det planlegges for en rekke tema- og sektorplaner som ikke skal utarbeides etter 
prosesskrav i plan- og bygningsloven. Vi ber kommunen vurdere om enkelte av de største 
sektorplanene bør få status som kommunedelplaner. Dette gjelder blant annet helse og omsorg, 
klima- og energi og en ev. oppvekstplan. Det er viktig at planer på områder hvor det er store 
utfordringer og planer for sektorer som er tungt bundet opp mot budsjettet får status som 
kommunedelplaner. Dette har noe å gjøre med grad av medvirkning, politisk forankring og en 
sterkere kobling mot økonomiplanen.  
 
I tillegg registrerer vi at det planlegges utarbeidet mange planer. Kanskje er noen av disse allerede 
under utarbeidelse. Men vi oppfordrer dere til å se nærmere på om noen planer med fordel kan slås 
sammen slik at man reduserer antallet planer og forenkler plansystemet i kommunen. 
 
Under følger det noen konkrete tilbakemeldinger på ulike fagtemaer.  
 
1. Overordnede planvalg 
Fylkesmannen registrerer at kommuneplanen (både samfunnsdelen og arealdelen) skal revideres i 
inneværende valgperiode. Det er positivt. Vi oppfordrer kommunen til å starte arbeidet med 
samfunnsdelen først, ev. parallelt med arealdelen slik at disse to dokumentene henger sammen, og 
at arealdelen bygger på mål og føringer gitt i samfunnsdelen.  
 
Kobling kommuneplan og økonomiplan  
Det er viktig at kommunen sørger for å utvikle et administrativt system som sikrer en kobling 
mellom økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen kan med fordel utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. Hvordan en tenker å sikre denne koblingen mellom handlingsdelen 
og økonomiplanen bør framkomme av planstrategien.  
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2. Faglige innspill 
 
2.1 Økonomi 
I forslag til planstrategi er det ikke en tydelig kobling mellom det økonomiske handlingsrommet og 
ressurser til planarbeid. Vi oppfordrer til at utfordringer knyttet til kommunens økonomiske 
situasjon og handlingsrom løftes mer fram i planstrategien da dette er viktige premisser for alt 
kommunalt planarbeid. Vi viser i denne sammenheng til ny kommunelov hvor kommunen etter § 14-
2 c) er pliktig til å utarbeide finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med 
finansielle måltall er å synligjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid. 
 
2.2 Helse, omsorg og sosial 
Kommunen har gjennomført høring på forslag til ny helse- og omsorgsplan våren 2020. 
Fylkesmannen har sendt høringssvar. Planen gir kommunen et godt utgangspunkt for utvikling og 
styring av helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. 
 
Kommunen vil oppdatere smittevernplanen i 2022-2023. I og med at vi for tiden har en 
pandemisituasjon med mulighet for nye smittebølger, bør kommunen vurdere å ferdigstille 
smittevernplanen relativt raskt. Vi minner for øvrig om at disse planene er lovpålagt, og bør 
prioriteres: 
 Plan for habilitering og rehabilitering (jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan 

og koordinator § 5) 
 Plan for helsemessig og sosial beredskap (jf. helseberedskapsloven § 2-2) 
 
Det er positivt at kommunen vil ha «Folkehelse – påvirkning foran behandling» som ett av fem 
hovedsatsingsområder for 4-årsperioden. Stikkordene som er nevnt under dette punktet på s. 4 i 
planstrategien er svært relevante, og peker på viktige innsatsområder i arbeidet. Kommunen har 
ikke laget en oversikt over helsetilstanden, slik folkehelseloven krever. Forskrift om oversikt over 
folkehelsen sier at oversikten skal utarbeides skriftlig hvert fjerde år, i forkant av at kommunen 
starter arbeidet med kommunal planstrategi. Oversikten over helsetilstanden er et svært viktig 
kunnskapsgrunnlag for planlegging innen alle sektorer, i og med at alle sektorers virksomhet på 
ulike måter har relevans for befolkningens helse. Ikke minst gjelder det i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelseloven sier bl.a. dette i § 6: «Kommunen skal i sitt arbeid 
med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor, med utgangspunkt i 
oversikten over helsetilstanden.» Vi anbefaler at dere tar utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden 
med i planstrategien. Helsedirektoratet har laget en veileder til et systematisk folkehelsearbeid, som 
er til stor nytte i arbeidet med oversikt over helsetilstanden. Veilederen finnes på Helsedirektoratets 
nettsider www.helsedirektoratet.no 
 
2.3 Klima og miljø 
Hensynet til klimatilpasning er så vidt nevnt i planstrategien. Klima og miljø er noe, som sammen 
med flere andre hensyn, skal vurderes i kommunal planstrategi, jf. pbl § 10-1. Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning setter også krav til 
kommunenes behandling av temaet i kommunal planstrategi. Ettersom samfunnsdelen skal 
revideres, og det skal arbeides med en klima- og energiplan i inneværende periode, er det viktig at 
temaet ivaretas tilstrekkelig i disse planene.  
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Klimaendringene vil kunne få ringvirkninger innen flere sektorer, herunder samfunnssikkerhet, vann 
og avløp, vannkvalitet, næringsutvikling, miljø etc. Vi etterlyser også et fokus på reduksjon av utslipp 
av klimagasser, og et kunnskapsgrunnlag knyttet til dette.  
 
Det er videre viktig at hensynet til klima blir et gjennomgående perspektiv i alt planarbeid i 
kommunen, på lik linje med folkehelse. Dette gjelder spesielt hensynet til klimatilpasning, men også 
utslippsreduserende tiltak innenfor de tema- og sektorplaner der hvor dette er relevant. 
 
Når det gjelder miljø, så bør kommunal planstrategi omfatte en drøfting av kommunens strategiske 
valg knyttet til blant annet langsiktig arealbruk og miljøutfordringer. Planstrategien bør derfor si noe 
om hvilke utfordringer man har på miljøsiden og om eksisterende planer ivaretar dette på en god 
måte, eller om det er behov for å revidere spesielt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Vi minner om at teamet naturmangfold og det å ta vare på sårbar natur også er en viktig oppgave 
for kommunen. Regjeringen oppfordrer derfor kommunene til å kartlegge naturmangfold og at det 
lages en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi ber kommunen vurdere dette. 
 
2.4 Barn og unge 
Fylkesmannen synes det er positivt at dere skriver i planstrategien at kommunen skal prioritere barn 
og unge fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Vi anbefaler at dere, når 
samfunnsdelen skal oppdateres, vurderer om det er aktuelt å utarbeide en helhetlig plan for 
oppvekstområdet som får status som kommunedelplan.  
 
Punktene listet under er imidlertid viktige elementer å vurdere i kommunal planstrategi og videre 
planarbeid, og vi ber kommunen vurdere disse nærmere:  

 å synliggjøre hvordan barns og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i kommunale 
planprosesser 

 å vurdere kapasiteten og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i tråd 
med befolkningsutviklingen 

 å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene og 
lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole og barnevern)  

 å synliggjøre hvordan kommunen ivaretar barn og unges psykiske helse. Blant annet 
gjennom tverretatlig innsats for å forebygge og håndtere uønskede hendelser som f.eks. 
vold, mobbing og overgrep 

 å vurdere om planen skal si noe om hvordan dere skal rigge seg for lovendringene og de 
økte kommunale oppgavene som kommer med barnevernreformen som trer i kraft i 2022 

 
2.5 Boligpolitikk 
Av planoversikten fremgår det at kommunen har en boligpolitisk plan fra 2014. Denne planlegges 
rullert i 2021. Dette er positivt. Det vil kunne gi kommunen en samlet oversikt over kommunens 
boligbehov og ønsket utvikling for et samlet boligmarked. En boligpolitisk plan må ta for seg både 
den overordnede boligpolitikken, de boligsosiale behov og synliggjøre kartlagte behov for boliger og 
tjenester. 
 
Regjeringen forventer at boligpolitikken legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom 
god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging. Nasjonale 
forventninger formidler at kommunene må ta boligsosiale hensyn i areal- og 
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok 
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boligtomter. Regjeringen forventer at kommunen legger til rette for leie-til-eie løsninger for 
vanskeligstilte i boligmarkedet. 
 
Nordreisa kommune har konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted 
og godt bomiljø som noen av sine hovedinnsatsområder i strategien. Planstrategien har et sterkt 
fokus på bostedsattraktivitet for å oppnå befolkningsvekst. I et slikt perspektiv bør boligplanlegging 
knyttes til kommunens status med hensyn til rekruttering av arbeidskraft og tjenester i 
lokalsamfunnet. Tilgang til varierte boligtyper vil være avgjørende for at personer og bedrifter enkelt 
kan etablere seg og bli værende i en kommune eller arbeidsmarkedsregion. 
 
Kommunen må i arbeidet med sine boligutfordringer også planlegge for et tilbud med tilrettelagte 
boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. I planstrategien beskriver  
dere at kommunen får en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. Tilpassede boliger vil 
være et viktig virkemiddel i arbeidet med tjenesteproduksjonen for eldre og funksjonshemmede, 
både hva gjelder god livskvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen.  
 
Folkehelseprofilen fra 2020 viser at andelen som bor trangt, 0-17 år er lavere enn gjennomsnittet for 
fylket og for landet. Andelen som leier bolig, 45+ år (2018), er som gjennomsnittet for fylket. Dette er 
et positivt utgangspunkt for den videre boligplanleggingen i kommunen.  
 
2.6 Næringsutvikling 
Reindrift 
Det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv sikres. 
Reindriften er en arealavhengig næring, og mange steder en forutsetning for utvikling av samisk 
språk og kultur. Det er derfor viktig at den fremtidige planleggingen også inkluderer 
reindriftshensynet.  
 
Den kommunale planstrategien bør derfor si noe om arealutfordringer for reindrifta, som grunnlag 
for å sikre reindriftens interesser i kommende planarbeid, både i arbeidet med samfunnsdelen og 
areadelen.  
 
Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne kan 
berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv.  
Det gjøres også oppmerksom på at de berørte reinbeitedistrikter er selvstendige høringsinstanser 
og skal ha saker som berører reindriften på høring. 
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Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Lill-Hege Nergård 
seniorrådgiver plan 

 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner fagområder:  
Landbruk: Karianne Holm-Varsi, tlf. 78 95 05 70  
Barn og unge: Solveig Bjørn, tlf. 77 64 20 51  
Helse: Anders Aasheim, tlf. 77 64 24 78  
Miljø: Iris Hallen, tlf. 78 95 03 21  
Universell utforming og likestilling: Lone A. Høgda, tlf. 77 64 21 36  
Reindrift: Jan Gunnar Brattli, tlf. 77 64 21 81  
Samfunnssikkerhet: Elin Larne, tlf. 78950322  
Demografi og økonomi: Marianne Winther Riise, tlf. 77 64 20 42  
Fagkoordinator samfunn og klima: Lill-Hege Nergård, tlf. 77 64 21 27  
Fagkoordinator Husbank Bolig for velferd: Karina Kolflaath, tlf. 77 64 20 50  
 
 
 
Kopi til:  
Troms og Finnmark fylkeskommune      Postboks 701      9815 Vadsø 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/979-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 09.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
129/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Henvisning til lovverk: 
Kommunelovens kapittel 18.  
 
 

Ordførerens innstilling 
1. Nordreisa kommune inngår en intensjonsavtale med kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. 
 
2. Intensjonsavtalen forplikter partene til å inngå forhandlinger vedrørende deltakelse i et felles 
interkommunalt politisk råd.  
 
3. Om forhandlingene fører fram til enighet, opprettes et interkommunalt politisk råd mellom 
partene. Da skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet. 
Samarbeidsavtalen skal behandles av kommunestyrene i den enkelte kommune i tråd med 
Kommunelovens kapittel 18. 
 
4. Før intensjonsavtalen har oppnådd sitt formål forplikter partene seg til ikke å inngå i parallelle 
forhandlinger med andre parter om etablering av interkommunalt politisk råd. 
 
5. Dersom etablering av et felles interkommunalt råd blir realisert, foreslår Nordreisa kommune 
samarbeid om politiske saker som er viktig for å skape vekst og utvikling i vår region.  
 
 

Saksopplysninger 
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. 
 
Enstemmig vedtak fra Nord-Troms Regionråd – sak 33/20 Intensjonsavtale om etablering av 
interkommunalt politisk råd – kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms 
Regionråd: 
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1. «Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner om å vedta intensjonsavtalen med 
mål om avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd bestående av kommunene 
Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og 
Kvænangen. 

2. Nord-Troms Regionråd vil bestå i dagens form inntil interkommunalt politisk råd er 
etablert. Nord-Troms Studiesenter, ungdomssatsingen RUST og andre samarbeid i 
Nord-Troms vil videreføres med dagens 6 eierkommuner i et eget selskap.» 

 

 
Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger; 

 Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 
 Sammenslåing av fylkeskommuner 
 Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i samfunnsutviklingen fra 

fylkeskommune og fylkesmann 
 Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  
 Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 
I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige valgperiode 
(2015-2019); 

 Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  
 Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  
 NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om medlemskap 

 
Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede samarbeid 
mot Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste løsningen for 
samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 
 
Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles interkommunalt 
politisk råd med basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et møte mellom ordførerne i de to 
regionrådene 23.06.20. I møte ble man enig om ei felles arbeidsgruppe som består av Mona 
Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av regionrådene).  
 
Mandatet til arbeidsgruppa; 

1. «Lage en oversikt over samarbeid og hvordan regionrådene i dag er organisert. Hva er 
aktuelt å ta inn hva skal holde utenfor?  

2. Utredning av hva nye Nord-Troms interkommunale råd kan og bør være? 
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3. Lage utkast til avtale.» 

 
Vurderinger: 
Drøftingene mellom regionrådene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, og en 
forsterking av gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et interkommunalt politisk råd 
kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der 
det er viktig å ha en felles holdning utad for å stå sterkere. 
Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres i en slik prosess frem mot eventuell stiftelse. 
Erfaringer og forskning viser at tidlig involvering og forankring av slike prosesser er avgjørende 
for å lykkes. Det er derfor viktig å koble på formannskapene/kommunestyrene i arbeidet. Det er 
også avgjørende med felles mål, strategier og konkrete handlinger, slik at man oppnår gode 
resultater sammen – det er viktig for å bygge tillit mellom partene.  
 
Et interkommunalt politisk råd basert på kommunene i Tromsø-området og Nord-Troms 
Regionråd krever en prosess i flere faser. Dette på grunn av ulik organisering og omfang av de 
to regionrådenes virksomhet pr i dag. 
 
Det foreslås følgende plan for prosessen:  
Etablering av interkommunalt politisk råd for kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen: 
 
 Milepæler: 
1 September 2020: 

Vedtak i begge regionråd med anbefaling til eierkommunene om å slutte seg til en 
intensjonsavtale. Mål for intensjonsavtalen: avklaring av deltakelse i et felles 
interkommunalt råd med 9 kommuner (kommuner som inngår i Tromsø-områdets 
regionråd og Nord-Troms regionråd). Et felles interkommunalt råd med 9 kommuner 
kan bli en politisk maktfaktor som samler og styrker hele regionen. 
Info-skriv til k-styrene om prosess igangsatt 

2 Innen 10. oktober: 
Utarbeide intensjonsavtale og ferdig saksfremlegg til kommunestyrene i de 9 aktuelle 
kommunene. Avtalen forplikter kommunestyrene til å avklare deltakelse i et 
interkommunalt politisk råd bestående av Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.  

3 Innen 1.desember: 
Behandling av intensjonsavtale i alle kommunestyrene. I forbindelse med 
behandlingen av avtalen oppfordres kommunestyrene om innspill til aktuelle 
samarbeidsområder, for eksempel mat og reiseliv 

4 Innen 31. desember 20: 
Felles møte mellom ordførerne i 9 kommuner, agenda; 

 Formål og navn interkommunalt politisk råd 
 Avklare politisk og administrativ organisering 
 Økonomisk deltakeransvar 
 Myndighet 
 Saksområder 
 Budsjett  

Dette vil utgjøre grunnlag for utarbeidelse av samarbeidsavtale 
5 Innen 31. januar 21: 

Samarbeidsavtale IPR (interkommunalt politisk råd) vedtatt i begge regionråd, med 
felles saksfremlegg til kommunestyrene  

6 Innen 31. mars 21: 
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Samarbeidsavtale IPR behandlet i alle kommunestyrer 
7 27. april 21 (for Nord-Troms kommunene): 

Representantskapsmøte Nord-Troms Regionråd – vedtak om nedleggelse/endring av 
organisasjonsform og formål (studiesenter/campus/RUST fortsetter) 

8 Innen 1. juni 21: 
Stiftelse og etablering av IPR 

 Strategier og budsjett 
 Årshjul 2021/2022  

 
Ressursbruk:  
Kostnader dekkes over regionrådenes budsjetter. 
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      Side 1 av 2 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 - G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/208-20 5932/2020 026 19.10.2020 

 

Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

 

Skjervøy kommunestyre behandlet saken i møtet 13.10.2020, sak 84/20 og gjorde følgende 
vedtak: 

1. Skjervøy kommune inngår en intensjonsavtale med kommunene Balsfjord, Tromsø, 
Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 

2. Intensjonsavtalen forplikter partene til å inngå forhandlinger vedrørende deltakelse i et 
felles interkommunalt politisk råd.  

3. Om forhandlingene fører fram til enighet, opprettes et interkommunalt politisk råd 
mellom partene. Da skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i 
rådet. Samarbeidsavtalen skal behandles av kommunestyrene i den enkelte kommune i 
tråd med Kommunelovens kapittel 18. 

4. Før intensjonsavtalen har oppnådd sitt formål, forplikter partene seg til ikke å inngå i 
parallelle forhandlinger med andre parter om etablering av interkommunalt politisk råd. 

Skjervøy kommune foreslår følgende samarbeidsområder/tiltak dersom etablering av et felles 
interkommunalt råd blir realisert 
 
Nytt punkt 5: 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å fremme forslag til samarbeidsområder. 
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Med hilsen 
 
Karstein Alvestad Skogseth 
Konsulent 
77775503 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
 
 
 
 
 
Dette brev sendes til: 
BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
TROMSØ KOMMUNE Postboks 6900 9299 TROMSØ 
KARLSØY KOMMUNE Rådhuset Rådhusveien 1 9130 HANSNES 
LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
STORFJORD KOMMUNE Oldersletta 1 9046 OTEREN 
GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD 
KOMMUNE KAIVUONON 
KOMUUNI 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

NORDREISA KOMMUNE Postboks 174 9156 STORSLETT 
KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8 9161 BURFJORD 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA Hovedvegen 2 9151 STORSLETT 
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Storfjord kommune  
Personal- og serviceavdelingen 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 21 28 00 
Oldersletta 1 Oldersletta 1, Hatteng Telefaks: 77 21 28 01 
9046 OTEREN   
E-post: post@storfjord.kommune.no Internett:  Organisasjonsnr: 964 994 129 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 
Postboks 6900 
9299  TROMSØ 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Arkivkode Dato 
 2020/271-4 033 15.09.2020 

 

Melding om vedtak i sak 53/20 - Intensjonsavtale vedr opprettelse av et nytt 
interkommunalt politisk råd      

 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.09.2020  

 
 

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre ser positivt på en intensjonsavtale om opprettelse av nytt 
interkommunalt politisk råd for kommunene i Nord-Troms regionråd og kommunene Tromsø, 
Balsfjord og Karlsøy. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rita Molberg 
sekretær 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
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Kopi til: 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Rådhuset 9161 BURFJORD 

NORDREISA KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Postboks 174 9156 STORSLETT 

SKJERVØY KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Postboks 145 9189 SKJERVØY 

KÅFJORD KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
KARLSØY KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

 9130 HANSNES 

TROMSØ KOMMUNE Postboks 6900 9299 TROMSØ 
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 701 9815 VADSØ 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Postboks 700 9815 VADSØ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1056-2 

Arkiv:                A01  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 20.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
130/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

Vedlegg 
1 Studiebibliotek Forslag Minimumstandard revidert vår 2020 
2 Studiebibliotek Forslag revidert avtale med kommunene 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms studiesenter 
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 
 

Saksopplysninger 
Studiebibliotekene inngår i Nord-Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – Motor – 
Møteplass. For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne gi et godt tilbud i 
områder med lang avstand til nærmeste studiested, er de avhengig av samarbeidspartnere som 
kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene.  I tillegg bidrar 
studiesenteret med lokal kompetanse og rekruttering av studenter. 
Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som møteplass, 
studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. Studiebibliotektilbud handler om 
voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter. 
Våren 2017 inngitt samtlige kommuner i regionen avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek. Med bakgrunn i avtalene NTSS har med kommunene ble det høsten 2017 
inngått en 3-årig samarbeids avtale med Universitetsbiblioteket (UB) med gjensidige 
forpliktelser til studentenes beste, lik den UB har med Studiesenteret Midt -Troms.  
 
I perioden siden sist avtale ble inngått har studiesenteret hatt et meget godt samarbeid med 
studiebibliotekene. I strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2020 - 2023 (vedtatt i Nord-
Troms Regionråd sak 21/20) er studiebibliotekene en selvfølgelig del av studiesenteret. Vi 
ønsker å videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å framskaffe en 
merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  
 
Avtalen med kommunene inngått i 2017 går ut i år. Det samme gjør avtalen med 
Universitetsbiblioteket. 
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Regionalt biblioteksamarbeid (biblioteksjefene) har i samarbeid med NTSS utarbeidet vedlagte 
forslag til revidert samarbeidsavtale og minimumsstandard for studiebibliotekene.  Nord-Troms 
Regionråd støtter i vedtak i møte ../.. 2020 forslaget til samarbeidsavtale og at denne inngås 
mellom Nord-Troms Studiesenter og kommunene i regionen. 

Vurdering 
Utdanningsløp innenfor fagarbeid og høyere utdanning er viktig for lokalt å produsere den 
arbeidskraft det offentlige og næringslivet har behov for. Nord- Troms Studiesenter tilbyr 
ordinære studier gjennom fleksible løsninger fra ulike utdanningsinstitusjoner og bidrar på den 
måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde 
arbeidskraft.  
 
For svært mange av studentene som er tilknyttet studiesenteret, er ikke alternativet å ta høyere 
utdanning andre steder. Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Karlegging foretatt på 
flere områder tilsier det vil bli kamp om kompetanse i årene framover og at kommunene vil 
trenge all den kompetanse de kan få. 
 
Kommunene i Nord-Troms hadde i perioden 2009 – 2011 samarbeidsavtale med NTSS om 
studiebibliotek i hver kommune. Studiebibliotekene er den distribuerte delene av studiesenteret. 
I 2017 ble det derfor inngått ny 3-årig avtale mellom Nord-Troms Studiesenter og kommunene i 
regionen. 
 
Studiebibliotekene er en viktig merverdi for studenter fra Nord-Troms som tar fleksible nett- og/ 
eller desentraliserte studier. En avtale med Universitetsbiblioteket er med på å utvikle 
studiebibliotekene. Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord-Troms i stedet for 
avtale med hver kommune. Med bakgrunn i dette anbefales kommunen å godkjenne vedlagte 
avtale. 
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Minimumsstandard  - Studiebibliotekene i Nord-
Troms 
 
Helt siden oppstarten med studiebibliotekene i 2004 har bibliotekene rustet opp etter felles plan for 
utvikling av tjenestene. Denne planen fikk etter hvert navnet «Minimumsstandard». 
Minimumsstandarden sikrer at studenter i Nord-Troms har lik tilgang til bibliotektjenester i alle seks 
kommuner, at tjenestene har tilnærmet samme kvalitet. Tjenestenes innhold, kvalitet og nivå er 
beskrevet i minimumsstandarden. 

Studiebibliotekene i Nord-Troms skal være attraktive møteplasser som gir studenter et 
brukervennlig, tilpasset og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på det å være student i 
desentraliserte og fleksible studier. Studiebibliotektjenesten handler om voksenpedagogisk 
tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter.  

 

1. Studiebibliotekene i Nord-Troms skal minimum tilby følgende tjenester:  
Tilgang til studieplasser/studierom/grupperom/undervisningsrom. 
Studiebibliotekene skal tilrettelegge et godt studiemiljø lokalt i hver kommune; fungere som 
lokal campus for desentraliserte studenter. 
 

2. Studierom: 
Studieplasser og ulike rom må være hensiktsmessig plassert, innredet og tilrettelagt for voksne 
studenter.  
Studiebibliotekene må tilrettelegge for stille sone(r) som gir studenter arbeidsro. 
Studenter bør ha tilgang til å lage seg kaffe/te. 
Studiebibliotekene har også ansvar for å tilrettelegge og organisere tilgang til gruppe-
/undervisningsrom i hver kommune som rommer inntil 15 personer. Det er her viktig at disse 
undervisningsrommene også er tilrettelagt og egnet for voksne studenter. 
 

3. Tilgang til biblioteket i og utenom ordinær åpningstid. 
Alle studiebibliotek bør kunne tilrettelegge slik at studenter kan benytte biblioteklokalene 
utenom ordinær åpningstid. 
 

4. Tilgang til faglitteratur og ulike databaser. 
Alle studiebibliotekene skal gi tilgang til relevant faglitteratur, støttelitteratur og metodebøker til 
oppgaveskriving. 
 
Alle studiebibliotekene har tilgang til ulike databaser gjennom Troms og Finnmark fylkesbibliotek 
sine avtaler/konsortier. Ansatte er forpliktet til å gjøre seg kjent og kunne veilede lånere i bruk av 
disse. 
 

5. Veiledning knytta til informasjonskompetanse og søk i databaser. 
Det er viktig at alle studiebibliotekene i Nord-Troms har ansatte med tilstrekkelig bibliotekfaglig 
kompetanse og kunnskap i informasjonskompetanse, for å kunne veilede studenter.  
 

6. Fjernlån – dvs. innlån av pensum-/tilleggslitteratur fra andre bibliotek. 
Alle studiebibliotek skal tilby studenter å låne inn aktuell faglitteratur fra andre bibliotek i Norge. 
Det er eierbibliotekets lånefrister som gjelder ved fjernlån. 
Vær oppmerksom på at det kan være andre frister og regler enn for vanlige lån. 
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7. Tilgang til fagbibliotektjenester i folkebibliotek.  

Studiebibliotekene skal samarbeide med ulike lærested og tilby tilrettelegging og faglige 
ressurser.  
 
Lisensbelagte elektroniske ressurser har ikke folkebibliotekene i regelen tilgang til, men 
studiebibliotekene skal kunne veilede studenter til å logge på «campus» ved sin 
utdanningsinstitusjon og få tilgang til lærestedets elektroniske ressurser. 
Nærmere beskrivelse av denne tjenesten inngår som en del av avtalen med 
Universitetet/Universitetsbiblioteket i Tromsø.  
 

8. Tilgang til oppdatert PC med oppdatert programvare og egen skriver tilkoblet. 
 

9. Trådløst nettverk 
Alle studiebibliotek skal ha et trådløst nettverk som er velfungerende i hele bibliotekrommet. 
Det trådløse nettverket må også være tilgjengelig utenom ordinær åpningstid. 
 

10. Tilgang til kopimaskin, skanner og fargeskriver. 
 

11. Videokonferanseutstyr. 
Alle studiebibliotek skal ha tilgang til videokonferanseutstyr, enten i egne lokaler eller i 
nærliggende/tilstøtende lokaler. Utstyret må være oppdatert slik at kvaliteten på undervisningen 
ikke forringes. De bibliotekene som har små studio må tilrettelegge for at det er mulig å leie 
større studio i samme kommune.  
 

12. Eksamenslokaler. 
Studiebibliotekene bør kunne tilrettelegge for avvikling av lokal eksamen. Dette skjer i tilfelle i 
samarbeid med det enkelte lærested og den enkelte student. Eventuelle utgifter må dekkes av 
lærested/student.  
 

13. Informasjon 
Alle studiebibliotek er forpliktet til å informere og gjøre sine tjenester kjent for 
studenter/brukere i sin kommune. Det er spesielt viktig å være ute med informasjon i forkant av 
semesterstart og ved inngang til eksamensperioder.  
- Oppdatert informasjon om studiebibliotek på bibliotekets nettsider 
- Oppdatert brosjyre 
- Informasjon/oppslag i bibliotekrommet  
 
 

14. Kompetanseheving 
Ansatte ved studiebibliotek er forpliktet til å delta på kompetansehevende kurs som arrangeres i 
regionen. Dette skal sikre at ansatte har gode og oppdaterte kunnskaper slik at de kan veilede 
studenter i bl.a. informasjonskompetanse. 

Vedtatt 24.06.2020
 i regionalt bibliotekmøte
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SAMARBEIDSAVTALE 
MELLOM NORD-TROMS STUDIESENTER OG 
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Løpende avtale   fra 2020 
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BAKGRUNN 

I Nord-Troms har man hatt et godt etablert biblioteksamarbeid siden 2004, organisert og 
formalisert med forankring i Nord-Troms Regionråd siden 2008. Studiebibliotekene ble 
etablert allerede i 2004 i alle seks kommuner/bibliotek i Nord-Troms. Alle bibliotekene har 
rustet opp etter felles minimumsstandard. Denne standarden har endret og utviklet seg i 
takt med at studentenes behov har endret seg. I 2006 ble Nord-Troms Studiesenter (NTSS) 
etablert og studiebibliotekene inngikk i studiesentermodellen: Megler – Motor – Møteplass. 
Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 
møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i.  
 
For å sikre drift og forutsigbarhet så man behov for å inngå mer forpliktende samarbeid. I 
2009 ble det inngått samarbeidsavtale mellom NTSS og kommunene i Nord-Troms for 
perioden 2009-2011 Som en del av avtalen satte kommunene av midler til satsing på eget 
studiebibliotek. Midlene ble brukt til utstyr og kompetanseheving, i henhold til felles plan for 
utvikling av studiebibliotekene. Ny avtale ble inngått for perioden 2017-2020. 
 
Bibliotekene i Nord-Troms er fremdeles viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms 
Studiesenter, og møteplass i studiesenterets modell. Det er behov for å formalisere dette 
samarbeidet videre. 
 

FORMÅL 

Hensikten med samarbeidet er gjennom gjensidig forpliktelse å sikre at det kan gis 
utdanningstilbud på høyere nivå i regionen og at studentene får en tilfredsstillende tilgang til 
infrastruktur.  

Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar utdanning. 
Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og 
tilstedeværelse for studenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet 
og tilgang til etablerte lokaler.  

 
Det å legge til rette for livslang læring handler om å være i takt med omverden, bygge videre 
på mulighetene man har til å være en del av kunnskapssamfunnet. Nord-Troms Studiesenter 
(NTSS) har en desentralisert og fleksibel modell hvor studiebibliotekene inngår som lokal 
møteplass og lokale kompetansesenter i hver kommune. NTSS gjør det mulig for innbyggere 
i Nord-Troms å ta høyere utdanning. Det at man ikke må reise ut av regionen for å studere 
gjør det mulig for flere å ta høyere utdanning. Kommunene i regionen får tilført nødvendig 
fagkompetanse som de ellers ville ha hatt utfordringer med å rekruttere fagfolk til, for 
eksempel sykepleiere, lærere mm. 

 

Med denne samarbeidsavtalen ønsker vi å sikre og videreutvikle det gode samarbeidet 
mellom NTSS og studiebibliotekene. Studiebibliotekene legger til rette for livslang læring for 
alle innbyggere, men med et spesielt blikk for studenten. 
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MÅL  

Nord-Troms Studiesenter skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft. 

 
 Jobbe tett opp mot utdanningstilbydere for å få gode, fleksible løsninger for 

studenter i Nord-Troms.  
 Etablere og følge opp relevante, nye kurs og studier i tett samarbeid med kommunal 

sektor og næringslivet i regionen.  
 Rekruttere studenter til ulike studier gjennom aktiv markedsføring. 
 Oppfølging av studentene i nært samarbeid med studiebibliotekene slik at 

studentene vil bli i Nord-Troms og bruke sin kompetanse her. 
 Tilrettelegge best mulig for voksnes læring lokalt i hver kommune. 

 
 
 

AVTALEPARTENES ANSVAR 

Nord-Troms Studiesenters ansvar 

 Mekle fram studier i regionen 
 Sikre jevnlig informasjon om pågående og kommende kurs, studier og aktiviteter. 
 Bistå studenter i kontakt med studiested- bibliotek 
 Sikre kommunikasjon mellom studiestedet og bibliotektjenesten lokalt 
 Kompetanseheving og kvalitetssikring av studiebibliotekenes tjenester.  
 Felles møteplass NTSS og studiebibliotekene om voksnes læring 
 Forhandle fram avtale med Universitetsbiblioteket 
 Årlig rapportering til Regionrådet og oppfølging av minstestandard 
 Drive aktiv, utadrettet markedsføring sammen med studiebibliotekene om 

tjenestene og møteplassfunksjonen  

 

Studiebibliotekenes ansvar 

- Til enhver tid oppfylle minstestandarden 
- Veiledning og tilrettelegging for voksne studenter lokalt i hver kommune 
- Informere om studier og kurs 
- Informere om studiebibliotekets tjenester lokalt 
- Delta på kompetansegivende kurs 
- Årlig dokumentere og rapportere til NTSS og Nord-Troms Regionråd 
- Markedsføre og gjøre studiebibliotektjenesten/møteplassen kjent i egen kommune 

og egen organisasjon 
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Kommunenes ansvar 

 Sørge for kompetente arbeidstakere i egen organisasjon.  
 Sikre studiebibliotekene tilstrekkelig økonomi til vedlikehold og oppgradering av 

tjenesten og til kompetanseutvikling for de ansatte.  Minimum kr 20 000,- pr år 
 Sikre at studiebibliotekene oppfyller minimumsstandard. Vedlegg  
 Kommunene skal tilrettelegge for livslang læring for alle innbyggerne.  
 Informere i organisasjonen om Nord-Troms Studiesenter og Studiebibliotekene 

 
ORGANISERING 
Samarbeidsparter er Nord-Troms Studiesenter og kommunene gjennom studiebibliotekene. 
Inntil ny organisering er på plass rapporterer NTSS til Nord-Troms Regionråd 
 

VARIGHET 
Avtaleperioden er løpende med 3 måneders varsel om revidering av avtalen. 
Avtalen kan sies opp av partene med minimum 6 måneders varsel. Oppsigelsen får virkning 
fra neste kalenderår. 
 

UNDERTEGNING   Nord-Troms, ……………………. 2020 

      

Kvænangen kommune     Nordreisa kommune 

 

……………………………………     ……………………………………… 

 

Skjervøy kommune      Kåfjord kommune 

 

……………………………………     ……………………………………… 

 

Storfjord kommune      Lyngen kommune 

 

……………………………………     ……………………………………… 

 

Nord-Troms Regionråd ved Nord-Troms Studiesenter 

 

…………………………………………………………………
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1137-1 

Arkiv:                G40  

Saksbehandler:  Hilde Anita 
Nyvoll 

 Dato:                 21.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
131/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Kjeveortoped i Nord-Troms 

Ordførers innstilling 
Forslag til uttalelse fra Nordreisa kommunestyre 29.10.2020: 
Nordreisa kommune ber om at fylkeskommunen finner en løsning der en kjeveortoped kan gi 
kjeveortopedisk behandling på tannklinikken på Storslett slik at reisebelastningen for pårørende 
til barn og barna i Nord-Troms blir kraftig redusert. Samtidig er også en slik løsning gunstig i et 
samfunnsøkonomisk- og miljøperspektiv. 
 
 

Saksopplysninger 
Vi har per i dag ikke tilbud for kjeveortopedi i Nord-Troms. Mange barn og foreldre må reise til 
Tromsø eller Alta for å oppsøke kjeveortoped. Det brukes mye tid og penger på disse reisene. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1174-12 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
132/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalg for resten av valgperioden 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

 Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 20.10.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Det foretas valg av hele kontrollutvalget med nytt varamedlem fra Frp sin liste for resten av 
valgperioden til neste møte i kommunestyret.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det foretas valg av hele kontrollutvalget med nytt varamedlem fra Frp sin liste for resten av 
valgperioden til neste møte i kommunestyret.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fatte følgende vedtak: 
Nytt varamedlem fra Frp sin liste for resten av valgperioden til kontrollutvalget: ..................... 
 

Saksopplysninger 
Politisk sekretariat har fått melding om Harald W. Henriksen bortgang. Henriksen er oppført 
som varamedlem fra Frp sin liste i kontrollutvalget. 
 

Vurdering 
Kommunedirektøren ser det som nødvendig å foreta suppleringsvalg på vara for resten av 
valgperioden til Frp sin liste til kontrollutvalget da de kun har en vara på sin liste.  
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Jf. Kommunelovens §7-10, 6. ledd: Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes 
varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av 
kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv 
velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 
fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges 
nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få 
delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/868-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 14.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
65/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
133/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Søknad om permisjon til august 2022 fra politiske verv - Johanne Olaussen 
(H) 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven  
Kommuneloven 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.10.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalgets forslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Før søknaden realitetsbehandles, ber valgutvalget om at kommunestyret går gjennom 
retningslinjene for fritak fra politisk verv med sikte på å etablere en praksis som er mer i 
samsvar med lovverket. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 20.10.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Før søknaden realitetsbehandles, ber valgutvalget om at kommunestyret går gjennom 
retningslinjene for fritak fra politisk verv med sikte på å etablere en praksis som er mer i 
samsvar med lovverket.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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Før søknaden realitetsbehandles, ber valgutvalget om at kommunestyret går gjennom 
retningslinjene for fritak fra politisk verv med sikte på å etablere en praksis som er mer i 
samsvar med lovverket.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgstyret og valgutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Johanne Olaussen (H) gis permisjon fra 29.10.2020 til 31.08.2022 
 Følgende opprykk foretas for perioden 29.10.2020 til 31.08.2020 for Høyre sin liste i 

kommunestyret: 
o Hermann O. Hermansen fra 6. til 5. plass 
o Per Sverre Moen fra 7. til 6. plass 
o Marius Johansen fra 8. til 7. plass 
o Kjetil Reiersen fra 9. til 8. plass 
o Jan Børre Johansen fra 10. til 9. plass 
o Bjørn Arne Olsen fra 11. til 10. plass 
o Kyrre Løvoll fra 12. til 11. plass 

 
Høyres medlemmer varamedlemmer 
1. Karl-Gunnar Skjønsfjell 
2. Terje Olsen 
3. Herborg Alise Ringstad 
4. Tore Yttregaard 
 

5. Hermann Olaussen Hermansen 
6. Per Sverre Moen 
7. Marius Johansen 
8. Kjetil Reiersen 
9. Jan Børre Johansen 
10. Bjørn Arne Olsen 
11. Kyrre Løvoll 

 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følende vedtak: 
 
Følgende settevaremedlemmer velges for perioden 29.10.2020 - 31.08.2022: 
Varamedlem - oppvekst- og kulturutvalget:  
Varamedlem – driftsutvalget:  
Varamedlem – byggekomite:  
Varamedlem – dispensasjonsutvalget: 
 
 

Saksopplysninger 
Johanne Olaussen har 27.08.2020 søkt om permisjon fra sine politiske verv fram til august 2022. 
Følgende begrunnelse er gitt i søknaden: «Begrunnelse for søknad om permisjon er studie, i 
tillegg har jeg en jobb der vil oppleve å komme i habilitet i forbindelse med min rolle som 
politiker.» 
 
Olaussen er tilsatt i Nordreisa kommune som fagleder regnskap. 
 
Olaussen har følgende politiske verv: 
Varamedlem – kommunestyret 
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Varamedlem - oppvekst- og kulturutvalget 
Varamedlem – driftsutvalget 
Varamedlem – byggekomite 
Varamedlem - dispensasjonsutvalget 
 
Kommunelovens § 7-9, 2. ledd: 
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. Når søknaden vurderes, skal det 
legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den 
folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav 
på fritak hvis han eller hun søker om det. 
 
Kommunelovens §7-10, 2. ledd: 
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for 
den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
 
Kommunelovens §7-10, 6. ledd: 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den 
gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis 
det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet 
eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre 
organer. 
 
Kommunelovens §7-10, 7. ledd: 
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 
nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer 

Vurdering 
Etter kommunedirektørens skjønn fyller Johanne Olaussen vilkårene for å få innvilget permisjon 
fra politiske verv, og kommunedirektøren vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.  
 
Når det gjelder permisjon fra verv som varamedlem stiller ikke loven krav om å velge 
settevaramedlem. Det gjelder kun der det gis fritak for hele perioden. Det skal likevel vurderes 
om antall vara blir for lavt, og da kan kommunestyret selv velge midlertidige varamedlemmer, 
jfr. KL §7-10, 6. ledd.  Olaussen har søkt om 2 års permisjon, og kommunedirektøren har 
vurdert at det derfor bør velges inn midlertidige settevaramedlemmer i de verv hun innehar for 
permisjonstiden. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1088-29 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 16.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
134/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Fritak fra verv i eldreråd for resten av valgperioden for Roy Johnsen - 
suppleringsvalg 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for eldrerådet 
Kommuneloven  

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 20.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
 

 Roy Johnsen gis fritak fra verv som medlem i Nordreisa eldreråd for resten av 
valgperioden 

 Nyvalg for resten av valgperioden til Nordreisa eldreråd som følge: 
o Nordreisa Pensjonistforening: 

Fast medlem    personlig varamedlem 
Nils Benjaminsen   Eva Margrethe Gamst 

 
Eldrerådet velger selv ny leder. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fremme følgende forslag til kommunestyret: 
 

 Roy Johnsen gis fritak fra verv som medlem i Nordreisa eldreråd for resten av 
valgperioden 

 Nyvalg for resten av valgperioden til Nordreisa eldreråd som følge: 
o Nordreisa Pensjonistforening: 
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Fast medlem    personlig varamedlem 
Nils Benjaminsen   Eva Margrethe Gamst 

 
Eldrerådet velger selv ny leder. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 24.09.2020 i PS 117/20 at Roy Johnsen går fra 
varamedlem inn fast medlem til eldrerådet etter innvilgelse av fritak. Det ble også vedtatt at 
eldrerådet selv velger leder. Eldrerådet var ikke vedtaksdyktig 06.10.2020, og det ble dermed 
ikke gjort valg av ny leder. Sekretariatet mottok melding fra Roy Johnsen ber om å bli fritatt fra 
vervet pga. helsemessige årsaker.  
 
Nordreisa pensjonistforening har oversendt forslag på Nils Benjaminsen som nytt medlem og 
Eva Margrethe Gamst som varamedlem. 
 

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 Roy Johnsen gis fritak for resten av 
valgperioden, og at det samtidig velges nytt medlem og varamedlem. Eldrerådet vil da ved neste 
møte selv velge ny leder. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/944-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
135/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Forslag på medlemmer til lokal militær skjønnsnemnd for perioden 2020-
2024 

Henvisning til lovverk: 
Lov om militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven] 
Forskrift om militære rekvisisjoner 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 20.10.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet forslag  
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Til den militære skjønnsnemnda for perioden 2020-2024, (A19/05), foreslås flg. kandidater 
Terje Ansgar Eriksen   Guro Boltås     
Ragnhild With  Tor Rasmussen  
 
Leder: Terje Ansgar Eriksen 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Til den militære skjønnsnemnda for perioden 2020-2024, (A19/05), foreslås flg. kandidater 
Terje Ansgar Eriksen   Guro Boltås     
Ragnhild With  Tor Rasmussen  
 
Leder: Terje Ansgar Eriksen 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fremme forsalg for kommunestyret som følge: 
 
Til den militære skjønnsnemnda for perioden 2020-2024, (A19/05), foreslås flg. kandidater 

287

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1951-06-29-19
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-09-17-1012/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18


2 medlemmer  og 2 varamedlemmer 
 
Leder: _________________ 
 
 

Saksopplysninger 
Forsvaret har i Lov av 29.6.1951 om militære rekvisisjoner en hjemmel for å kreve at bedrifter 
og privatpersoner stiller til disposisjon bygninger, arealer, kjøretøy mv., som Forsvaret vil være 
avhengig av for utføre sine oppdrag. Denne rekvisisjonsretten gjelder primært i krigssituasjoner. 
Den som stiller eiendom/-deler til disposisjon, har krav på erstatning. Til å behandle 
erstatningssaker skal det oppnevnes skjønnsnemnder, (jf. rekvisisjonsloven § 13).  
 
De lokale skjønnsnemndene består av 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. To av 
medlemmene, deriblant lederen, og to varamedlemmer oppnevnes av fylkesmannen. Det 
tredje medlemmet og varamedlemmet oppnevnes av Forsvaret. Valgperioden er på 4 år. 
(Jf rekvisisjonsloven § 14, 2. ledd.)  
 
Nordreisa kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 02.09.2020 
som ber om forslag på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til lokal militære skjønnsnemnd. 
Kommunen bes også om å foreslå leder av nemnda. Medlemmer og varamedlemmer som 
foreslås må oppfylle vilkårene etter Domstolloven av 13.august 1915 § 53, medendringer i lov 
av 11.mai 1979, nr. 14 før forslag blir sendt Fylkesmannen. 
 
Medlemmer i militær skjønnsnemnd som oppnevnes fra Nordreisa har virkeområde: Nordreisa, 
Kåfjord, Karlsøy, Skjervøy og Kvænangen. 

Vurdering 
Nemndas virkeområde tilsier at de som oppnevnes må ha kunnskap om verdifastsetting av 
eiendommer, bygninger, grunn m.v. Videre omfattes medlemmene og varamedlemmene av 
kravene i domstolloven § 53, jf § 70. Dette innebærer i korte trekk at kandidatene må være 
norske statsborgere over 21 år. De må være «vederheftige» og ikke under konkursbehandling 
eller ilagt konkurskarantene.  
 
Også sammensetningen av de militære skjønnsnemndene omfattes av kravene i 
likestillingsloven § 21 til representasjon av begge kjønn selv om fylkesmannen . I dette tilfellet 
skulle begge kjønn vært representert både blant de faste medlemmene og varamedlemmene. Det 
er organet som oppnevner nemdene, som har ansvaret for at likestillingsloven blir fulgt. For at 
oppnevnende myndiget skal kunne ivareta plikten, er det gitt slik bestemmelse i Forskrift av 
2.2.1996 om representasjon av begge kjønn, § 3: 
“Når et offentlig organ innhenter forslag til kandidater til utvalg mv. fra 
organisasjoner, etater mv, skal det be om forslag som inneholder dobbelt så mange kandidater 
som organisasjonen, etaten mv. skal være representert med i utvalget. Blant de foreslåtte  
kandidatene skal det være like mange kvinner som menn. 
Medlemmer og varamedlemmer regnes hver for seg”.  
Fylkesmannen har ikke stilt noe krav til kommunens forslag i forhold til disse bestemmelsene, 
men valgutvalget bes likevel vurdere forslaget på kandidater i lys av bestemmelsene. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/513-11 

Arkiv:                X43  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
136/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Valg av møtefullmektiger til forliksråd  

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om forliksrådene 
Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på 
grunnplanet). 
Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) 
 
Annen informasjon: Om å være møtefullmektiger i forliksråd 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 20.10.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2021-31.12.2025 
Fullmektig 1: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 2: Elin Borch Slettli Leirbakk 
Fullmektig 3: Inger Birkelund  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2021-31.12.2025 
Fullmektig 1: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 2: Elin Borch Slettli Leirbakk 
Fullmektig 3: Inger Birkelund  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fremme forslag for kommunestyret som følge: 
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Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2021-31.12.2025 
Fullmektig 1: 
Fullmektig 2: 
Fullmektig 3: 
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 
 
 

Saksopplysninger 
Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift om 
forliksrådene av 16. desember 2005 § 3. 
 
Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen hvert fjerde år. En møtefullmektig behøver ikke 
være bosatt i kommunen. I spørsmålet om en part har møteplikt kan sekretariatet gi veiledning 
om bestemmelsene i tvisteloven §§ 6-6 og 6-7, men avgjørelse på dette punkt hører under 
forliksrådet.  
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf. 
forliksrådsforskriften § 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes, har noe 
kunnskap om forliksrådets virksomhet. Møtefullmektigen bør kunne få veiledning om 
forliksrådets virksomhet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende seg til det aktuelle 
forliksråd og sekretariat.  
 
Forliksrådforskriften §3 gir nærmere regler om utvalget av møtefullmektiger for forliksrådet. 
 
Kommunens ansvar for fullmektigene vil være begrenset til å utvise rimelig aktsomhet ved 
utvelgelsen og til å fjerne vedkommende fra utvalget dersom man får kjennskap til forhold som 
gjør det utilrådelig at han eller hun fortsatt er medlem. 
 
I perioden 2017-2021 var følgende personer valgt som møtefullmektiger: 
Fullmektig 1: Olaf Skogmo 
Fullmektig 2: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 3: Elin Borch Slettli Leirbakk 
 
Møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen representerer kun den parten som oppdraget 
kommer fra. Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på 
forhånd sette seg godt inn i disse. Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt 
som legges frem for forliksrådet. Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning 
til å møte på vegne av parten. Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden 
være klar over at han/hun representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning 
til å gå utover partens påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen har 
heller ikke anledning til å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har gitt 
møtefullmektigen fullmakt til å inngå forlik, må innholdet av forliket være i overensstemmelse 
med partens ønsker.  Dersom møtefullmektigen opptrer i strid med partens interesser, kan parten 
holde møtefullmektigen ansvarlig for dette. 
 
Vurdering 
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Kommunedirektøren ber valgutvalget på bakgrunn av ovennevnte saksopplysninger om og 
fremme forslag på tre møtefullmektiger over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig 
kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Det anses å være en fordel at 
de som oppnevnes, har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet.  
Møtefullmektiger velges for perioden 01.01.2021 – 31.12.2025. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1018-2 

Arkiv:                N09  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 21.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
137/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

Høringsuttalelse - innspill til handlingsprogram for samferdsel 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Høring - Handlingsprogram for samferdsel 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune viser til fylkeskommunens brev datert 24.09.2020, og har følgende innspill: 
 
Infrastruktur 

1. Rangering av de tre største problemstillingene ved infrastrukturen i Nordreisa kommune: 
 

1.1. FV866 Langslett – Skjervøy: 
Nordreisa kommune har en klar oppfatning av at staten må ta ansvar for FV866 fra Langslett 
veikryss til Skjervøy. Dette er en svært viktig strekning i nasjonal sammenheng for 
næringstransport. Veistrekningen er en utfordrende flaskehals, og særdeles viktig for 
sjømatnæringen. Ikke minst er dette en viktig ferdselsåre for de mange som pendler mellom jobb 
og bolig mellom Nordreisa og Skjervøy. Den har et stort vedlikeholdsetterslep på store strekninger. 

1.2. FV355 Straumfjordbotn – Storvik: 
Storvik grendelag sto i april i år bak en underskriftskampanje for å få oppmerksomhet rundt det 
manglende vedlikeholdet av denne veistrekningen. Den teller 67 husstander, 147 innbyggere 
inkludert 24 skolebarn som er henvist til denne strekningen som skolevei. Her er flere bedrifter med 
betydelig transportbehov rammet, bl.a. to steinbrudd, i tillegg til ett melkebruk, samt driften på tre 
andre landbrukseiendommer. Stikkord for veistandarden er at veidekket jevnlig smuldres opp, slik 
at det mange steder ikke er veidekke igjen. Veiskulder eksisterer ikke flere steder, og manglede 
vedlikehold medfører svært dårlig trafikksikkerhet på flere strekninger langs denne veien. 
Tilstanden på denne strekningen er senest meldt inn til fylkeskommunen i epost datert 19. mai 
2020.  

1.3. FV360 Mettevoll: 
Denne veistrekningen med grusdekke er av dårlig kvalitet og har svært dårlig fremkommelighet. Til 
tross for dette finner vi her bl.a. hovedkontoret for Nord-Norges største turbusselskap. I tillegg er 
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veien rasutsatt. Veien går nedenfor E6 og er stengt når E6 over Kvænangsfjellet stenges på grunn av 
ras eller rasfare. Da isoleres bygda med nesten 50 innbyggere.  

 
2. Prioritering av tre mindre infrastrukturtiltak i Nordreisa kommune: 

 
2.1. FV359 Oksfjord Skole - Storeng er en strekning som har stort behov for vedlikehold/oppgradering. 

Særlig gjelder dette Arildseng bru, der armeringsjernet har kommet frem i dagen. Både brua og 
andre deler at strekningen har elendig veidekke, og trenger asfaltering. 
 

2.2. Gjennom 60-sonen på FV866 gjennom Bakkeby er det behov for god veibelysning som 
trafikksikkerhetstiltak. Dette er et boområde, der mange mennesker i alle aldre ferdes mye langs en 
sterkt trafikkert vei. Veien er hovedferdselsåren for sjømattransporten fra Arnøya / Skjervøy og ut 
på E6, noe som innebærer at et stort antall vogntog passerer området frem og tilbake gjennom hele 
døgnet. Dette innebærer svært dårlig trafikksikkerhet for de som ferdes langs veien. God 
veibelysning vil bety en bedre trafikksikkerhet i dette området. 

 

2.3. FV865 gjennom Reisadalen har et akutt behov for dekkelegging på deler av denne strekningen. 
Særlig gjelder det området mellom Bergskogen og Sappen, samt noen partier lenger nede i dalen. 
Her er asfaltdekket svært dårlig, og utbedringer er i høyeste grad påkrevet. 

 

Kollektiv og mobilitet 

3. Digitalisering og nye mobilitetsformer 
 
Nordreisa kommune ser meget positivt på den teknologiske utviklingen som medvirker til at 
kollektivtransporten kan skje mer effektivt, men som kommunen tidligere har påpekt i andre 
høringssammenhenger er kommunen kritisk til nye ordninger som kan gi et dårligere taxi-tilbud i 
distriktene. Den delen av kollektivtransporten er svært viktig i en distriktskommune.  
 

4. Bedre billettering og bedre persontilpasset informasjon 
 
I Nordreisa er det utplassert informasjonstavler ved de viktigste av og påstigningsstedene for buss. 
Det tilbudet har bedret informasjonsflyten til passasjerene i betydelig grad, og særlig i situasjoner 
med forsinkelser. Slike tiltak gjør hverdagen for de reisende bedre, og slike tiltak fungerer svært 
positivt i Nordreisa. Digitale billetteringsløsninger som har vært introdusert så langt har medført 
bedre effektivitet i passasjerhåndteringen, ikke minst i forbindelse med Corona-pandemien, og 
samtidig tilbys passasjerene redusert pris for de som benytter systemene. Det er et godt signal å gi 
ut mot publikum. 
 

5. Tilpasning av rutegående kollektivtransport til reiselivets transportbehov 
 
Først og fremst er et godt rutetilbud på Sørkjosen lufthavn helt vesentlig for reiselivet i Nordreisa.  
 
I tillegg reiser mange turister langs veien fra Tromsø og tilbake igjen. Da brukes i stor grad 
fergetilbudet over Lyngen og Ullsfjorden, slik at dette fergetilbudet er helt vesentlig i denne 
sammenheng. B-fergetilbudet er særlig rettet mot sommertrafikken, og derfor viktig i 
reiselivssammenheng. I Nordreisa er et av de viktigste reiselivsanleggene lokalisert på Uløya, og for 
Handelsstedet Havnnes er et godt fergetilbud et være eller ikke være for turisttrafikken hit. 
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I tråd med at reisetiden til Alta har blitt redusert som resultat av store veiprosjekter på denne 
strekningen, har trafikken denne veien økt i betydelig grad. Som en region midt i det nye storfylket 
er også interessen for å oppsøke Alta fremfor Tromsø en tendens. Alta er i dag lett tilgjengelig med 
bil, men det er et svakt kollektivtilbud i den retningen. Det er kun et busstilbud på kveldstid. Et 
bedre busstilbud vil være ønskelig, og da særlig om morgenen/tidlig på dagen.  

Saksopplysninger 
Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt handlingsplan for samferdsel på høring: De 
skriver: 

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber med et handlingsprogram innen samferdsel 
for 2021-2024. 
På grunn av sammenslåingsprosessen er arbeidet med regional planstrategi forsinket i 
forhold til ordinær prosess. Øvrige regionale planer, som regional transportplan, 
utarbeides i etterkant av vedtak om regional planstrategi, med basis i de langsiktige mål 
som vedtas i planstrategien. Derfor er det ikke på plass en felles Regional transportplan 
for Troms og Finnmark fylke. Samferdselsdivisjonen ser uavhengig av dette et behov for 
å ha felles Handlingsprogram for Troms og Finnmark og har derfor besluttet å 
gjennomføre en forenklet Handlingsprogramprosess høsten 2020 med varighet i 2021-
2024. Så fort Regional planstrategi er vedtatt vil samferdselsdivisjonen starte arbeidet 
med et helhetlig planhierarki (Regional transportplan og Handlingsprogrammene) – en 
prosess med stor grad av involvering. 
 
Handlingsprogram for samferdsel 2021-2024 vil ha ta utgangspunkt i økonomiplanen for 
fylkeskommunen i perioden. Store investeringer i opprusting av fylkesvegtunneler for å 
oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og investeringer knyttet til rehabilitering av bruer og 
andre vegobjekter, legger beslag på størstedelen av investeringsrammen og det er derfor 
et svært begrenset handlingsrom. 
 
Totaløkonomien forhindrer nye store, lånefinansierte investeringsprosjekter. På 
driftssiden preges den økonomiske situasjonen av store merforbruk i driften av 
kollektivtrafikken, og det vil bli nødvendig med flere tiltak for å redusere kostnadsnivået. 
I arbeidet med et samlet handlingsprogram for samferdsel vil det derfor være fokus på 
eventuelle omprioriteringer innenfor de rammer som er lagt i fylkeskommunens 
økonomiplan for perioden 2020-2024. 

 
Til handlingsprogrammet ønsker fylkeskommune følgende innspill: 
1) Ranger de tre største problemstillinger ved infrastrukturen i deres område 

o Med infrastruktur menes infrastruktur som er fylkeskommunalt (fylkesveg,   
fiskerihavner, kollektivinfrastruktur, ferge- og hurtigbåtkaier, etc.) 

2) Prioriter tre mindre infrastruktur tiltak i ditt område 
o Her menes mindre tiltak med anslagvis totalramme på under 1 million kroner 
o Eksempler på tiltak: trafikksikkerhetstiltak, asfalt, kollektivpunkt, etc.) 

 
Under følger forslag til rangeringer fra Nordreisa kommune: 
 
1. Rangering av de tre største problemstillingene ved infrastrukturen i Nordreisa kommune: 

 
1.1. FV866 Langslett – Skjervøy: 

Nordreisa kommune har en klar oppfatning av at staten må ta ansvar for FV866 fra Langslett 
veikryss til Skjervøy. Dette er en svært viktig strekning i nasjonal sammenheng for næringstransport. 
Veistrekningen er en utfordrende flaskehals, og særdeles viktig for sjømatnæringen. Ikke minst er 
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dette en viktig ferdselsåre for de mange som pendler mellom jobb og bolig mellom Nordreisa og 
Skjervøy. Den har et stort vedlikeholdsetterslep på store strekninger. 

1.2. FV355 Straumfjordbotn – Storvik: 
Storvik grendelag sto i april i år bak en underskriftskampanje for å få oppmerksomhet rundt det 
manglende vedlikeholdet av denne veistrekningen. Den teller 67 husstander, 147 innbyggere 
inkludert 24 skolebarn som er henvist til denne strekningen som skolevei. Her er flere bedrifter med 
betydelig transportbehov rammet, bl.a. to steinbrudd, i tillegg til ett melkebruk, samt driften på tre 
andre landbrukseiendommer. Stikkord for veistandarden er at veidekket jevnlig smuldres opp, slik at 
det mange steder ikke er veidekke igjen. Veiskulder eksisterer ikke flere steder, og manglede 
vedlikehold medfører svært dårlig trafikksikkerhet på flere strekninger langs denne veien. Tilstanden 
på denne strekningen er senest meldt inn til fylkeskommunen i epost datert 19. mai 2020.  

1.3. FV360 Mettevoll: 
Denne veistrekningen med grusdekke er av dårlig kvalitet og har svært dårlig fremkommelighet. Til 
tross for dette finner vi her bl.a. hovedkontoret for Nord-Norges største turbusselskap. I tillegg er 
veien rasutsatt. Veien går nedenfor E6 og er stengt når E6 over Kvænangsfjellet stenges på grunn av 
ras eller rasfare. Da isoleres bygda med nesten 50 innbyggere.  

 
2. Prioritering av tre mindre infrastrukturtiltak i Nordreisa kommune: 

 
2.1. FV359 Oksfjord Skole - Storeng er en strekning som har stort behov for vedlikehold/oppgradering. 

Særlig gjelder dette Arildseng bru, der armeringsjernet har kommet frem i dagen. Både brua og andre 
deler at strekningen har elendig veidekke, og trenger asfaltering. 
 

2.2. Gjennom 60-sonen på FV866 gjennom Bakkeby er det behov for god veibelysning som 
trafikksikkerhetstiltak. Dette er et boområde, der mange mennesker i alle aldre ferdes mye langs en 
sterkt trafikkert vei. Veien er hovedferdselsåren for sjømattransporten fra Arnøya / Skjervøy og ut på 
E6, noe som innebærer at et stort antall vogntog passerer området frem og tilbake gjennom hele 
døgnet. Dette innebærer svært dårlig trafikksikkerhet for de som ferdes langs veien. God 
veibelysning vil bety en bedre trafikksikkerhet i dette området. 

 

2.3. FV865 gjennom Reisadalen har et akutt behov for dekkelegging på deler av denne strekningen. 
Særlig gjelder det området mellom Bergskogen og Sappen, samt noen partier lenger nede i dalen. 
Her er asfaltdekket svært dårlig, og utbedringer er i høyeste grad påkrevet. 

 

Kollektiv og mobilitet 

3. Digitalisering og nye mobilitetsformer 
 
Nordreisa kommune ser meget positivt på den teknologiske utviklingen som medvirker til at 
kollektivtransporten kan skje mer effektivt, men som kommunen tidligere har påpekt i andre 
høringssammenhenger er kommunen kritisk til nye ordninger som kan gi et dårligere taxi-tilbud i 
distriktene. Den delen av kollektivtransporten er svært viktig i en distriktskommune.  
 

4. Bedre billettering og bedre persontilpasset informasjon 
 
I Nordreisa er det utplassert informasjonstavler ved de viktigste av og påstigningsstedene for buss. 
Det tilbudet har bedret informasjonsflyten til passasjerene i betydelig grad, og særlig i situasjoner 
med forsinkelser. Slike tiltak gjør hverdagen for de reisende bedre, og slike tiltak fungerer svært 
positivt i Nordreisa. Digitale billetteringsløsninger som har vært introdusert så langt har medført 
bedre effektivitet i passasjerhåndteringen, ikke minst i forbindelse med Corona-pandemien, og 
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samtidig tilbys passasjerene redusert pris for de som benytter systemene. Det er et godt signal å gi ut 
mot publikum. 
 

5. Tilpasning av rutegående kollektivtransport til reiselivets transportbehov 
 
Først og fremst er et godt rutetilbud på Sørkjosen lufthavn helt vesentlig for reiselivet i Nordreisa.  
 
I tillegg reiser mange turister langs veien fra Tromsø og tilbake igjen. Da brukes i stor grad 
fergetilbudet over Lyngen og Ullsfjorden, slik at dette fergetilbudet er helt vesentlig i denne 
sammenheng. B-fergetilbudet er særlig rettet mot sommertrafikken, og derfor viktig i 
reiselivssammenheng. I Nordreisa er et av de viktigste reiselivsanleggene lokalisert på Uløya, og for 
Handelsstedet Havnnes er et godt fergetilbud et være eller ikke være for turisttrafikken hit. 
 
I tråd med at reisetiden til Alta har blitt redusert som resultat av store veiprosjekter på denne 
strekningen, har trafikken denne veien økt i betydelig grad. Som en region midt i det nye storfylket er 
også interessen for å oppsøke Alta fremfor Tromsø en tendens. Alta er i dag lett tilgjengelig med bil, 
men det er et svakt kollektivtilbud i den retningen. Det er kun et busstilbud på kveldstid. Et bedre 
busstilbud vil være ønskelig, og da særlig om morgenen/tidlig på dagen.  

 
 
Nordreisa kommune har med ovennevnte innspill besvart fylkeskommunens forespørsel, som 
ønsket. Tiltakene er også tidligere meldt inn i kommunens innspill til handlingsplan for 
fylkesveg. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. 

Vurdering 
Nordreisa kommune mener at de prioriteringer som her er gitt reflekterer de mest kritiske 
behovene for tiltak innenfor samferdselssektoren innenfor vår kommune.  
 
Tiltakene er ment å bedre tilgjengeligheten til deler av kommunens utkantdistrikter, men ikke 
minst sørge for bedre trafikksikkerhet i utsatte områder. 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/19725-4 Johan Rolstad 
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Høring - Handlingsprogram for samferdsel 

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber med et handlingsprogram innen samferdsel for 2021-2024.  
På grunn av sammenslåingsprosessen er arbeidet med regional planstrategi forsinket i forhold til 
ordinær prosess. Øvrige regionale planer, som regional transportplan, utarbeides i etterkant av vedtak 
om regional planstrategi, med basis i de langsiktige mål som vedtas i planstrategien. Derfor er det ikke 
på plass en felles Regional transportplan for Troms og Finnmark fylke. Samferdselsdivisjonen ser 
uavhengig av dette et behov for å ha felles Handlingsprogram for Troms og Finnmark og har derfor 
besluttet å gjennomføre en forenklet Handlingsprogramprosess høsten 2020 med varighet i 2021-2024. 
Så fort Regional planstrategi er vedtatt vil samferdselsdivisjonen starte arbeidet med et helhetlig 
planhierarki (Regional transportplan og Handlingsprogrammene) – en prosessen med stor grad av 
involvering. 
 
Handlingsprogram for samferdsel 2021-2024 vil ha ta utgangspunkt i økonomiplanen for 
fylkeskommunen i perioden. Store investeringer i opprusting av fylkesvegtunneler for å oppfylle 
tunnelsikkerhetsforskriften og investeringer knyttet til rehabilitering av bruer og andre vegobjekter, 
legger beslag på størstedelen av investeringsrammen og det er derfor et svært begrenset handlingsrom.  
Totaløkonomien forhindrer nye store, lånefinansierte investeringsprosjekter. På driftssiden preges den 
økonomiske situasjonen av store merforbruk i driften av kollektivtrafikken, og det vil bli nødvendig med 
flere tiltak for å redusere kostnadsnivået.  
 
I arbeidet med et samlet handlingsprogram for samferdsel vil det derfor være fokus på eventuelle 
omprioriteringer innenfor de rammer som er lagt i fylkeskommunens økonomiplan for perioden 2020-
2024.   
 
I hovedsak vil det arbeidet som nå gjøres være en samordning av tidligere vedtatte 
handlingsprogrammer for fylkesveg (inkludert skredsikring) og kollektiv i hhv. Troms og Finnmark. 
Målsettingen med arbeidet er å samle tidligere prioriteringer i ett felles handlingsprogram for perioden 
Når det gjelder FOT-rutene som fylkeskommunen har fått ansvar for vil det gjennomføres egen høring i 
prosessen med anskaffelsen av FOT-rutene. Fylket kjører anskaffelsesprosessen og overtar ansvaret fra 
01.04.2022.  
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Infrastruktur:  

Fylkeskommunen fikk totalansvaret for fylkesvegene ved overføring av fylkesvegadministrasjonen fra 
Statens vegvesen. Det jobbes med ny kontraktstrategi innen drift av fylkesvegene, og det ses på strategi 
for vedlikehold av vegene – noe som er i varetatt som del av Vegdialog 2020. 
Stortinget har vedtatt å overføre eierskapet og ansvaret for fiskerihavner til fylkeskommunen fra 2020. I 
de neste rulleringene av Nasjonal transportplan vil ikke midler til fiskerihavner og tilskudd til kommunale 
fiskerihavneanlegg inngå. Overordnet strategi for utbygging og forvaltning av fiskerihavnansvaret i 
Troms og Finnmark ble vedtatt enstemmig 19.06.2020 av Troms og Finnmark fylkesting i sak 38/20. I 
forhandlingen med staten har de fire nordligste fylkeskommunene vært omforente om at det er de 
næringsaktive havnene man ønsker å overta, og videre at fores låtte budsjettoverføring er altfor lavt til å 
kunne løse oppgaven på en forsvarlig måte og samtidig kunne ta igjen vedlikeholdsetterslep og kjente 
utbyggingsbehov. Se fylkesrådssak 201/20 fra 30.06.2020.  
Det er et selvstendig mål for TFFK å arbeide for størst mulig synergi mellom fiskerihavnansvaret og 
utbyggings-, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver på veg, rutenett og samferdselstilbud.  

Til handlingsprogrammet ønsker fylkeskommune følgende innspill:  
1) Ranger de tre største problemstillinger ved infrastrukturen i deres område 

o Med infrastruktur menes infrastruktur som er fylkeskommunalt (fylkesveg, 

fiskerihavner, kollektivinfrastruktur, ferge- og hurtigbåtkaier, etc.)  

2) Prioriter tre mindre infrastruktur tiltak i ditt område 

o Her menes mindre tiltak med anslagvis totalramme på under 1 million kroner 

o Eksempler på tiltak: trafikksikkerhetstiltak, asfalt, kollektivpunkt, etc.)  

Kollektiv og mobilitet 

Denne perioden vil bli preget av regionsammenslåing og arbeid med å harmonisere tilbudet på tvers av 
regionen. Men hovedutfordringen er å opprettholde tilbud for by og distrikt innenfor dagens 
tilgjengelige økonomiske rammer. Det er ikke mulig å øke tilbud eller etablere nye tilbud, uten å 
redusere på andre områder.  
 
Vi ønsker innspill fra kommunene om det er behov for omprioriteringer innenfor kollektivtilbudet, ta 
gjerne utgangspunkt i følgende utviklingstrekk: 

3) Digitalisering og nye mobilitetsformer: Digitalisering av alle deler av samfunnet pågår, for 
offentlig og privat virksomhet. Hvordan påvirker det transportbehovet? Hvilke muligheter og 
utfordringer kan det gi i din kommune? Vi ønsker innspill på evt omprioriteringer som følge av 
endringer. 
 

4) Det foregår mye utviklingsarbeid for bedre billettering og bedre persontilpasset informasjon 
gjennom digitalisering og ny teknologi. Utviklingen går mot redusert kontant betaling og 
billettering på digitale plattformer. Vi ønsker at kommunene vurderer og gir tilbakemelding på 
denne utviklingen. 
 

5) Tilpasning av rutegående kollektivtransport til reiselivets transportbehov; Vi ønsker innspill fra 
kommunene på muligheter og utfordringer for reiselivet i egen kommune, knyttet til reiselivets 
behov for reiser og løsninger for bestilling/booking av kollektivtilbud. Her ber vi også om at 
forslag om nye tiltak/tilbud etterfølges av en vurdering på hva som da kan nedprioriteres. 

Høringsinnspill 

Krav innspillene:  

298



3 
 

• Innspillene skal være i rangert rekkefølge, med en kort forklaring 

• Sendes til: postmottak@tffk.no 

• Frist: 21. oktober 2020 

Ved eventuelle spørsmål:  

• Johan Andreas Rolstad 

• Assisterende avdelingsleder drift, vedlikehold og forvaltning 

• Epost: johan.a.rolstad@tffk.no 

• Tlf: 90 63 54 83 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Johan Rolstad 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Fylkesrådet 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NHO TRANSPORT 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
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HELSE NORD RHF 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
NORDNORSK REISELIV AS 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 
NHO REISELIV NORD-NORGE 
TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 
MIDT-TROMS REGIONRÅD 
ØST-FINNMARK REGIONRÅD 
VEST-FINNMARK RÅDET 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) TROMS 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON I FINNMARK 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1270-23 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 03.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
83/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 
100/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 
138/20 Nordreisa kommunestyre 29.10.2020 

 

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 - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Johanne Sommersæter (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
 

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.  
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2020 Januar Februar Mars April Mai Juni
M 1
M 2
M 3
M 4
M 5

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 
 
 

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” 

 

302



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 
 

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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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    
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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 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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