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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo

Telefon: 
+47 23 30 12 00

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

Org.nr.: 
NO 970 018 131

Nordreisa kommune

943350833
Vår referanse

2020/2826
Vår dato

17. mars 2021

Informasjon om tilskudd i 2021 til merutgifter kommunene
har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen, og
rapportering for tilskudd mottatt i 2021 og 2020
Vi viser til kunngjøring av ordningen på vår nettside: 

Som det går frem av kunngjøringen så har vi 100 mill. kroner til utbetaling i 2021. Tilskudd blir utbetalt primo april 2021.

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2021 er 1. februar 2022. Vi vil utarbeide nye rapporteringsskjema og informere kommunene
ca. en måned før fristen.

For tilskudd mottatt i 2020 er det bare 104 av 357 kommuner som har rapportert. 15 av disse kommunene har bare rapportert delvis
for mottatt tilskudd i 2020. Ny og endelig rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2020 er 1. juni 2021. Er du i tvil om du har
rapportert eller ikke så send inn nytt rapporteringsskjema. Skjema �nner du på nettsiden.

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør

Vigdis Edvardsen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Gå til kunngjøring.
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling barne- og ungdomshelse 
Kathrine Syse 

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

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

 

HDIR Innland 41299255 
 
 
 

 

 
 
Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt: Styrking og utvikling av helsest. og 
skolehelsetj, styrkning av jordmortj. over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 60 

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 16.12.2020 under tilskuddsordningen Styrking og 
utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 828 905 kroner til Interkommunalt prosjekt: 
Styrking og utvikling av helsest. og skolehelsetj, styrkning av jordmortj. over kap. 762, post 60 
på statsbudsjettet for 2021. 
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 828 905 kroner. 
 
 

Termindato Terminbeløp Kapittel.post 

06.04.2021 500 000 kap. 762, post 60 

28.06.2021 328 905 kap. 762, post 60 

 
Det innvilges et treårig tilskudd, med forbehold om at tilskuddsordningen videreføres med 
tilsvarende ramme ved Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet. 
 

2021 Tilskudd inkl. ubrukte  828 905 kroner 

2022 Tilskudd inkl. ubrukte  Minimum 663 130 kroner* 

2023 Tilskudd inkl. ubrukte Minimum 580 230 kroner* 
*Dersom det er rom for justering etter behandling av søknader for 2022 og 2023, vil beløpet justeres opp.  

 
 
 
For 2021 er det bevilget 389 400 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 311 
søknader, og av disse har 310 fått tildelt tilskudd. 
 

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

Deres ref.:     
Vår ref.: 19/3308-26 

Saksbehandler:  Kathrine Syse 
Dato:  17.03.2021 
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I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet 
måloppnåelse og fremdriftsplan. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor innvilges 
søknaden kun delvis. 
 
Stortinget har øremerket 60 millioner av tilskuddsordningen for å styrke jordmortjenester i 
kommunene. Tilskuddsbeløpet skal derfor benyttes til å lønne jordmorressurs i 100 % stilling.  
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, 
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. 
 
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målet: 
 
Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg ved 
helsestasjon, helsestasjons- og skolehelsetjenester for barn og ungdom 0-20 år. 
Tilskuddordningen omfatter også helsestasjon for ungdom. 
 
Styrking forstås som økt kapasitet og tilgjengelighet for målgruppen. 
 
Utvikling forstås som økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med Nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nasjonale faglig retningslinjer for 
barselomsorgen og Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. 
 
Målgruppen er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og unge og deres familier. 
 
Tilskuddordningen skal bidra til å oppfylle formålet med tjenesten, det vil si å: 
a) fremme psykisk og fysisk helse, 
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold, 
c) forebygge sykdom og skader, 
d) utjevne sosiale helseforskjeller, og 
e) forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.  
 
 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet. 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
 
Rapporteringsfrist 
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, 
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes 
nedenfor. 
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Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn. Lenke finner dere på 
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd, 
er det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene  
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette 
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
 
Rapporteringsfrist er 01.04. året etter at tilskuddsmidlene ble tildelt. Selv om tilskuddet 
innvilges for en treårsperiode skal det rapporteres for hvert enkelt år. Det skal rapporteres for 
kalenderåret, dvs. resultat per 31.12. i året tilskuddet ble tildelt for. 
 
Rapporteringen skal inneholde måloppnåelse, regnskap og revisorattestasjon, inkl. avtalte 
kontrollhandlinger 
 
Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad 
dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd. Rapporteringen 
skal kortfattet beskrive status og utvikling for: 
• Antall nye stillingsbrøker/årsverk for yrkesgrupper som er omfattet av tilskuddet, jf. punkt 4 
(helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut, lege, psykolog og administrativt støttepersonell.) 
• Tilgjengelighet og synlighet (f.eks.: at tjenesten/tilbudet: er flere dager/timer tilstede, har mer 
praktisk plassering for brukerne og samarbeidspartnere, og/ eller deltar i større grad i skolens 
aktiviteter og undervisning.) 
• Tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgruppene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 
samarbeid på ledernivå i kommunen, med barnehager, skoler og andre relevante aktører. 
 
Regnskap: Det skal føres regnskap for tilskuddet, adskilt fra kommunens øvrige regnskap, som 
skal forelegges revisor som grunnlag for revisors kontrollhandlinger. Regnskap skal føres i tråd 
med Kostra kontoplan. Regnskapet som legges til grunn for revisors kontrollhandlinger skal 
legges ved revisors uttalelse ved oversendelse. 
 
Revisorattestasjon: Revisjon skal følge standard ISRS 4400. 
Avtalte kontrollhandlinger - Revisor skal kontrollere: 
• At inntekter, inkludert fondsmidler fra tidligere år og refusjon av sykelønn m.m., er korrekt 
ført i prosjektregnskapet 
• At tilskuddet er benyttet til lønnsrelaterte kostnader som definert under punkt 4. 
• At lønnsrelaterte kostnader er benyttet til fagkompetanse i tråd med punkt 4. 
• At ubrukt tilskudd er korrekt avsatt til fond og stadfeste beløp 
• At regnskapet er riktig.  
 
Regnskapsrapportering 
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en 
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. 
 
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.  
 

7



- 4 - 
 

Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal 
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser 
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger 
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene. 
 
 
Revisorkontroll 
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med 
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: 

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

regnskapsrevisjon 
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

totalregnskap 
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas 

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

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Overføring av tilskuddsmidler til neste år 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan 
det søkes om å få overført tilskuddet til neste år (kun ett år). Dette krever en kortfattet søknad 
pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny 
søknad, før overføring kan behandles. 
 
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker 
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser 
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og 
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig 
forfølgelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.  
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
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Dokumentinnsyn 
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Tilsyn eller kontroller 
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til 
Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2. 
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll.  
 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.  
 
Kunngjøring av tilskudd 
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. 
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AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 19/3308-26 
 
NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Org.nr.: 943350833 
 
Innvilget beløp: 828 905 
Beløp til utbetaling: 828 905 
 
Kontonummer 
47401164789 
 
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

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

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

 
Aksept av vilkår: 

 NORDREISA KOMMUNE aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 17.03.2021 
med tittel Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt: Styrking og utvikling av helsest. 
og skolehelsetj, styrkning av jordmortj. over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 60. 

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

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 

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

 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling barne- og ungdomshelse 
Janne Oftedal 

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

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

 

HDIR Innland 41270501 
 
 
 

 

 
 
Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og helsestasjons-tjenesten i Nordreisa kommune over 
statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 60 

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 06.01.2021 under tilskuddsordningen Styrking og 
utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 371 500 kroner til Styrking av skole- og 
helsestasjons-tjenesten i Nordreisa kommune over kap. 762, post 60 på statsbudsjettet for 
2021. 
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 371 500 kroner. 
 
 

Termindato Terminbeløp Kapittel.post 

06.04.2021 200 000 kap. 762, post 60 

28.07.2021 171 500 kap. 762, post 60 

 
 
For 2021 er det bevilget 389 400 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 311 
søknader, og av disse har 310 fått tildelt tilskudd. 
 
I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet 
måloppnåelse og fremdriftsplan. 
 
Velg et element. 
 
I vurderingen av søknader har Helsedirektoratet valgt å prioritere søknad om interkommunalt 
jordmorprosjekt. Tilskuddet skal benyttes til lønn av helsesykepleier. Kommunen har jf. søknad 
redusert årsverk for administrativ ressurs finansiert over eget budsjett . Jf. regelverket for 
tilskuddsordningen, punkt 4 om tildelingskriterier, skal "Tilskudd (..) ikke finansiere eller bidra til 

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

Deres ref.:     
Vår ref.: 19/3308-23 

Saksbehandler:  Janne Oftedal 
Dato:  15.03.2021 
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kutt i tjenestens faste stillinger."  Dette innebærer at tilskuddet ikke kan benyttes til 
administrativ ressurs. 
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, 
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. 
 
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene 
 
Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg ved 
helsestasjon, helsestasjons- og skolehelsetjenester for barn og ungdom 0-20 år. 
Tilskuddordningen omfatter også helsestasjon for ungdom. 
 
Styrking forstås som økt kapasitet og tilgjengelighet for målgruppen. 
 
Utvikling forstås som økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med Nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nasjonale faglig retningslinjer for 
barselomsorgen og Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. 
 
Målgruppen er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og unge og deres familier. 
 
Tilskuddordningen skal bidra til å oppfylle formålet med tjenesten, det vil si å: 
a) fremme psykisk og fysisk helse, 
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold, 
c) forebygge sykdom og skader, 
d) utjevne sosiale helseforskjeller, og 
e) forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.  
 
 
Helsedirektoratet legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres 

 [--fyll inn--] 
 
Tilskuddet skal benyttes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden 

 [--fyll inn--] 
 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til 

 innkjøp av utstyr eller investeringer 

 [--fyll inn--] 
 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet. 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
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Rapporteringsfrist 
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, 
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes 
nedenfor. 
 
Velg et element. 
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette 
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
 
Rapporteringsfrist er 01.04. året etter at tilskuddsmidlene ble tildelt. Selv om tilskuddet 
innvilges for en treårsperiode skal det rapporteres for hvert enkelt år. Det skal rapporteres for 
kalenderåret, dvs. resultat per 31.12. i året tilskuddet ble tildelt for. 
 
Rapporteringen skal inneholde måloppnåelse, regnskap og revisorattestasjon, inkl. avtalte 
kontrollhandlinger 
 
Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad 
dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd. Rapporteringen 
skal kortfattet beskrive status og utvikling for: 
• Antall nye stillingsbrøker/årsverk for yrkesgrupper som er omfattet av tilskuddet, jf. punkt 4 
(helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut, lege, psykolog og administrativt støttepersonell.) 
• Tilgjengelighet og synlighet (f.eks.: at tjenesten/tilbudet: er flere dager/timer tilstede, har mer 
praktisk plassering for brukerne og samarbeidspartnere, og/ eller deltar i større grad i skolens 
aktiviteter og undervisning.) 
• Tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgruppene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 
samarbeid på ledernivå i kommunen, med barnehager, skoler og andre relevante aktører. 
 
Regnskap: Det skal føres regnskap for tilskuddet, adskilt fra kommunens øvrige regnskap, som 
skal forelegges revisor som grunnlag for revisors kontrollhandlinger. Regnskap skal føres i tråd 
med Kostra kontoplan. Regnskapet som legges til grunn for revisors kontrollhandlinger skal 
legges ved revisors uttalelse ved oversendelse. 
 
Revisorattestasjon: Revisjon skal følge standard ISRS 4400. 
Avtalte kontrollhandlinger - Revisor skal kontrollere: 
• At inntekter, inkludert fondsmidler fra tidligere år og refusjon av sykelønn m.m., er korrekt 
ført i prosjektregnskapet 
• At tilskuddet er benyttet til lønnsrelaterte kostnader som definert under punkt 4. 
• At lønnsrelaterte kostnader er benyttet til fagkompetanse i tråd med punkt 4. 
• At ubrukt tilskudd er korrekt avsatt til fond og stadfeste beløp 
• At regnskapet er riktig.  
 
Andre rapporteringskrav:  

 fremdriftsplan 
 [--fyll inn--] 

 
Regnskapsrapportering 
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Velg et element. 
 
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden.  
 
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal 
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser 
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger 
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene. 
 
 
Revisorkontroll 
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med 
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: 

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

regnskapsrevisjon 
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

totalregnskap 
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas 

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

Janne Oftedal 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Overføring av tilskuddsmidler til neste år 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan 
det søkes om å få overført tilskuddet til neste år (kun ett år). Dette krever en kortfattet søknad 
pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny 
søknad, før overføring kan behandles. 
 
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker 
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser 
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og 
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig 
forfølgelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.  
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
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Dokumentinnsyn 
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Tilsyn eller kontroller 
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til 
Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2. 
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll.  
 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.  
 
Kunngjøring av tilskudd 
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. 
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AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 19/3308-23 
 
NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Org.nr.: 943350833 
 
Innvilget beløp: 371 500 
Beløp til utbetaling: 371 500 
 
Kontonummer 
47401164789 
 
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

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

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

 
Aksept av vilkår: 

 NORDREISA KOMMUNE aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 15.03.2021 
med tittel Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og helsestasjons-tjenesten i Nordreisa 
kommune over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 60. 

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

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 

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

 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 
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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 3-2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 2. mars 2021 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: i tillegg til oppsatte saksliste var det enighet om å behandle: 
Sak 13/21 Ny daglig leder av Nord-Troms regionråd DA. 
Sak 14/21 Uttalelse-Plikttrålerne må bidra mer til foredling! 
Og orienteringssaker fra flere av ordførerne 
 
SAKSLISTE: 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 08/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.21 
Sak 09/21 Prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms 
Sak 10/21 Transportinfrastruktur – oppdatert kunnskapsgrunnlag  
Sak 11/21 Seminar «Kompetanse som utviklingskraft i Nord-Troms» 
Sak 12/21 Støtteerklæring - Reisa villakssenter 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Prosess interkommunalt politisk råd (IPR) – status – neste steg 
 Status i arbeidet med etablering Campus Nord-Troms 
 Trainee Campus Ung 
 Mastergradsstipend - evaluering 
 Personalsituasjonen i regionrådet 
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 Orientering fra møte i Arktisk jernbaneforum 
 Politisk jobbing barmarkløyper Nord-Troms 
 Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark 

 
DRØFTING: 

 Representantskapsmøte 27. april – agenda  
 Høring Konseptvalgutredning innfarter Tromsø (frist 23.04.21) 
 Åpen post 

 
REFERATSAKER: 
Fra Nordreisa kommune: Status arbeidet med interkommunalt politisk råd (IPR) 
Fra ordførere i kystsamfunn Nord-Norge: Leveringspliktige trålere må bidra til 
helårlig aktivitet! 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 08/21  Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.21 
Saksdokumenter:  

 Møteprotokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26.01.21. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 09/21 Prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Tilsagnsbrev fra Kompetanse Norge 
 Forslag til «Samarbeidsavtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Nord-Troms Studiesenter» 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner samarbeidsavtalen for prosjekt  
«Kompetansepilot Nord-Troms».  

2. Det opprettes en lokal ressursgruppe for prosjektet med representanter fra 
næringsliv, vertskommune og studiesenter. 

3. Det engasjeres prosjektkoordinator i 50 % stilling i 3 år for å gjennomføre 
prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Kompetansepiloter er en nasjonal satsing som forvaltes av Kompetanse Norge.  
Målsetningen med kompetansepiloter er å bidra til utvikling av bærekraftige 
modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og 
tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i distriktene samt støtte fylkeskommunens 
strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.  
 
Gjennom et samarbeid med Nord-Troms Studiesenter og Sør-Varanger utvikling 
skal prosjektet bidra til å teste ut og utvikle modeller for kompetanse-hevingstilbud 
tilpasset næringslivets behov. Det er et mål at modellene kan ha overføringsverdi til 
andre relevante aktører.  
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Troms og Finnmark fylkeskommune (TTFK) er prosjektleder for det overordnede 
prosjektet, mens NTSS har prosjektlederansvar for arbeidspakke 2. 
Kompetansepilotene skal være en fleksibel ordning med fokus på læring og operativ 
kraft. 
 
Prosjektet skal (delmål): 

 Motivere ansatte til å formalisere kompetanse og/eller bygge videre på det de 
allerede har, samt bevisstgjøre ledere på å motivere til kompetanseheving.  

 Teste ut og utvikle modeller for kompetansehevingstilbud tilpasset 
næringslivets behov i industrien og sjømatnæringen i Nord-Troms. Ut fra 
eksisterende struktur skal Nord-Troms Studiesenter utarbeide 
kompetansehevingsmodell(er) for bedrifter i nært samarbeid med ansatte, 
ledelse og fagforeninger.  

 Legge til rette for at ansatte kan studere mens de er i jobb, og deltakelse i 
prosjektet skal bidra til å øke den digitale kunnskapen i bedriften.  

 Bygge nettverk mellom deltakerne – felles student-/fagmiljø 
 
Målgruppe: 
Den etablerte industrien på Furuflaten/Lyngen vil være målgruppe i fase 1. Etter 
gjennomføring av fase 1 skal kompetansehevingsmodellen prøves ut i 
industrimiljøet tilknytta sjømatnæringen i Skjervøy – fase 2. 
 
Prosjektets oppstart er satt til 1. mars 2021. Prosjektet avsluttes 31. desember 
2023. 
 
Prosjektet finansieres i sin helhet med tildelte midler fra Kompetanse Norge. 
Nord-Troms Studiesenters andel av tilskuddsmidlene er som følger: 
2021 kr    650 000,- 
2022 kr    700 000,- 
2023 kr    700 000,- 
Totalt  kr 2 050 000,- 
 
Tilsagnet er gitt med forbehold om Stortingets godkjenning i 2021 og 2022. dette 
betyr av Nord-Troms Studiesenter kan engasjere prosjektkoordinator i 50 % stilling i 
3 år. 
 
Samarbeidsavtale til godkjenning: 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE (TFFK) OG NORD-TROMS 
STUDIESENTER AS (NTSS) 
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Mellom TFFK og NTSS (i fellesskap benevnt «partene») er det i dag inngått slik avtale om samarbeide 
om prosjektet Kompetansepilot arbeidspakke 2: 
 
1. AVTALENS FORMÅL   
Prosjektets overordna mål er å utvikle bærekraftige modeller og metoder for å få bedre samsvar 
mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak.  
 
TFFK er prosjektleder for det overordnede prosjektet, mens NTSS har prosjektlederansvar for 
arbeidspakke 2. Kompetansepilotene skal være en fleksibel ordning med fokus på læring og operativ 
kraft. 
 
Prosjektet skal (delmål): 

 Motivere ansatte til å formalisere kompetanse og/eller bygge videre på det de allerede har, 
samt bevisstgjøre ledere på å motivere til kompetanseheving.  

 Utvikle og teste ut modeller for kompetansehevingstilbud tilpasset næringslivets behov i 
industrien og sjømatnæringen i Nord-Troms. Ut fra eksisterende struktur skal Nord-Troms 
Studiesenter utarbeide kompetansehevingsmodell(er) for bedrifter i nært samarbeid med 
ansatte, ledelse og fagforeninger.  

 Legge til rette for at ansatte kan studere mens de er i jobb, og deltakelse i prosjektet skal 
bidra til å øke den digitale kunnskapen i bedriften.  

 Bygge nettverk mellom deltakerne – felles student-/fagmiljø 
 
Målgruppe: 
Den etablerte industrien på Furuflaten i Lyngen vil være målgruppe i fase 1. Etter gjennomføring på 
Furuflaten skal kompetansehevingsmodellen prøves ut på industrimiljøet tilknytta sjømatnæringen i 
Skjervøy – fase 2. 
 
Kompetansehevingsmodellene som utvikles skal ha overføringsverdi til andre relevante aktører og 
prosjektresultatet skal videreformidles. Det er ønskelig med effektive rapporteringsverktøy og -
metoder samt høyt fokus på gjennomføring ute i piloten. 
 
Resultater og erfaringer fra prosjektet skal videreformidles til aktuelle regionale aktører for å sikre 
videreføring av de utviklede kompetansehevingsmodellene, inkludert lærings- og delingsarenaer 
arrangert av Kompetanse Norge og Troms og Finnmark fylkeskommune. TFFK vil ha et særlig ansvar 
for å bidra til effektiv informasjonskoordinasjon, rapportering og rapporteringsmetoder slik at 
kompetansepiloten kan etterstrebe mest mulig operasjonell gjennomføring.   
 
NTSS, som ansvarlig for arbeidspakke 2, har rett til å velge organiseringsform av prosjektet ut i fra 
lokale forhold etter ønske om best mulig måloppnåelse. Eventuelle endringer i organiseringsform 
gjøres i tett dialog med TFFK. 
 
2. AVTALENS IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET 
Prosjektets oppstart settes til 1. mars 2021. Avtalen trer i kraft når begge parter har underskrevet 
avtaledokumentet. Prosjektet avsluttes 31. desember 2023. 
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3. AVTALENS BUDSJETT OG FINANSIERING 
Aktivitetene i prosjektet utføres innenfor følgende budsjettramme, med mindre ytterligere 
finansiering kommer på plass. Budsjettet vil da revideres. Prosjektet er en pilot, og 
budsjettaktivitetene vil kunne tilpasses ut i fra behov og gjensidig forståelse mellom partene. 
 
BUDSJETT Kompetansepilot Nord-Troms    
Post nr. Budsjettpost 2021 2022 2023 

1 Personalkostnader pilot - lokal koordinator 375 000 400 000 400 000 
2 Personalkostnader fellesdeltagelse 35 000 50 000 50 000 
3 Reiser/opphold deltagelse læringsarena 20 000 30 000 30 000 
4 Info/presentasjon/rapporter 50 000 50 000 50 000 
5 Møtekostnader i piloten lokalt 50 000 50 000 50 000 
6 Reisekostnader i piloten lokalt 50 000 50 000 50 000 
7 Kontorhold/lokaler 70 000 70 000 70 000 

  Sum kostnadsoverslag 650 000 700 000 700 000 
 
Kommentarer til postene: 

1. Personalkostnader knyttet til gjennomføring av piloten. 
2. Personalkostnader knyttet til deltagelse på læringsarena, arbeidsgruppemøter, ol. 
3. Reiser og opphold for 1 – 2 personer på ulike læringsarenaer. 
4. Utgifter til å produsere informasjonsmateriell, presentasjoner og rapporter. 
5. Satser på bredt oppstartsmøte/kick off med alle interessenter. Må også ha møter med de 

ulike samarbeidspartnerne lokalt i piloten. 
Reiseutgifter er nedskalert i forhold til opprinnelig budsjett grunnet covid-19. Restsum 
overført post 7. 

6. Lange avstander betyr høye reiseutgifter – må jobbe tett med bedriftene som deltar 
Reiseutgifter er nedskalert i forhold til opprinnelig budsjett grunnet covid-19. Restsum 
overført post 7. 

7. Leie av kontorlokaler. 
 
Prosjektet finansieres i sin helhet med tildelte midler fra Kompetanse Norge på totalt kr 4,4 mill. over 
tre år. Midlene gjelder Kompetansepilot arbeidspakke 1 (Sør-Varanger Utvikling) og arbeidspakke 2 
(Nord-Troms Studiesenter) og deles likt mellom disse. Nord-Troms Studiesenters andel av 
tilskuddsmidlene er som følger: 
2021 kr    650 000,- 
2022 kr    700 000,- 
2023 kr    700 000,- 
Totalt  kr 2 050 000,- 
 
Tilsagnet er gitt med forbehold om Stortingets godkjenning i 2021 og 2022. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommunes egenfinansiering i prosjektet, totalt kr 1 890 000,- over tre år, 
utgjør kostnader til fylkeskommunalt ansatt som har ansvar for koordinering, oppfølging, styring, 
organisering og rapportering av prosjektene. Prosjektet er en pilot, der begge parter har en forståelse 
av at oppgaver og aktiviteter må tilpasses utvikling og tilgjengelig budsjett. 
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Fullstendig finansierings- og kostnadsplan for begge kompetansepilotprosjektene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilskuddet kan ikke brukes til: 
- finansiering av aktiviteter som allerede mottar finansiering fra staten slik som utdanningstilbud og  
  studieplasser 
- analyser og kartlegging av utfordringsbildet 
- anskaffelser av varig utstyr  
 
 
4. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET OG PARTENES FORPLIKTELSER 
I samarbeid med industribedriftene på Furuflaten og Skjervøy skal Nord-Troms Studiesenter utvikle en 
fleksibel modell for at ansatte kan heve kompetansen på jobb, tilpasset den enkelte arbeidstaker. 
Målsetningen er i tillegg til heving av den faglige og digitale kompetansen å legge til rette for 
nettverksbygging mellom de som tar samme utdanning slik at de i etterkant får et 
fagmiljø/studentmiljø å henvende seg til. Det skal tilrettelegges for økt kunnskap gjennom dialog og 
erfaringsdeling mellom deltakerne.  
 

Kompetansehevingstiltakene vil være samlings- og nettbasert og skal resultere i eksamen eller 
kursbevis. Ved å anvende de etablerte strukturene åpnes det for videreutvikling sammen med 
industribedriftene (møteplasser og skreddersydde kompetansetilbud).  
 
Det er utarbeidet egen plan for gjennomføring av prosjektet i Nord-Troms, med milepæler og 
måleindikatorer. Nord-Troms har valgt å opprette en lokal ressursgruppe med representanter fra 
målgruppa (bedriftsleder), utviklingsavdelingen i kommunen og studiesenteret. Dette for å sikre at vi 
treffer med tiltakene, samtidig som dette gir oss muligheter til å justere kurs underveis i prosessen. 
Det legges inn underveisevaluering som eget tiltak i prosjektplanen. 
 
Nord-Troms Studiesenter har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter i prosjektet 
som beskrives under punkt 4. 
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Kompetansehevingsmodellen(e) som utvikles skal være overførbare til bedrifter innen andre 
næringer.  
 
Ved kontraktsinngåelse er det en gjensidig forståelse mellom TFFK og NTSS om at aktivitetsnivået i 
prosjektet må tilpasses økonomien. TFFK ser på muligheten for å få på plass ytterligere finansiering.  
 
 
5. AVTALT TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Prosjektet er ved signering forsinket med ca 6 måneder. Framdriftsplanen vil kunne endre innhold ut 
ifra økonomi, framdrift og behov i lokalmiljøet.  
 
Milepælsplan: 

 
 
6. RAPPORTERING AV PROSJEKTET 
Fylkeskommunen har ansvar for rapportering av prosjektet jamfør Kompetanse Norges krav: 
 
1. juni 2021 Rapport som beskriver framdrift, aktiviteter og regnskap som kan sammenholdes med 

prosjektbeskrivelse og budsjett. Første rapport skal også inneholde konkretisert   
                          aktivitetsplan med budsjett detaljert på de ulike aktivitetene.   

MP: Beskrivelse: 
 TIDSPERIODE jan 2021 - august 2022 - FASE1 FURUFLATEN: 
01 Prosjektplanlegging/forberedelser:  

 fylkeskommunen og SVU – prosjektplan med budsjett 
 Interessentanalyse og kompetansekartet – møter med aktører/miljø 
 forankring regionråd og Lyngen kommune – avklare roller – organisering: aktuelt 

med egen arbeidsgruppe Nord-Troms 
 rekruttering – prosjektleder 

02 Kick-off (dialog-seminar? Hva har vi? Hva ønsker vi oss? Hvordan får vi det til?) 
03 Modellutvikling – flere alternativ utredes (konsekvenser) med basis i materiale fra kick-off 

Megling – fagtilbud og digitale verktøy 
04 Innspillmøter forslag modell – forankring (eiere, samarbeidsaktører)  
05 Valg av modell, kompetansetiltak for utprøving – fasilitering og infrastruktur 

Utprøving av modell i en begrenset skala - nettverksbygging 
06 Dialog – evalueringsseminar – tilpasning av modell etter innspill – bruke måleindikatorer; er 

vi på rett vei? 
(måleindikatorer: modell, fagtilbud, digital kunnskap, nettverksbygging, antall deltakere) 

07 Nye fagtilbud rulles ut  
08 Utarbeide formidlingsmateriell for modellen 
09 Midtveisevaluering – seminar Furuflaten (invitere med aktører fra FASE1 og inviterte aktører 

i FASE2)  
 TIDSPERIODE september 2022 – desember 2023 FASE2 SKJERVØY: (Ressursgruppe med 

forankring Skjervøy opprettes) 
10 Kick-off (dialogseminar? Hva har vi? Hva ønsker vi oss? Hvordan får vi det til?) – læring fra 

Furuflaten tas med 
11 Megling – fagtilbud og digitale verktøy 
12 Utarbeide formidlingsmateriell for modellen – sluttseminar Nord-Troms 
13 Spredning av erfaringer – fleksibel kompetansemodell for næringslivet 

(konferanser/seminarer, medier) 
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1. okt. 2021  Statusrapport. 
1. april 2022  Rapport som beskriver framdrift, aktiviteter og regnskap som kan sammenholdes 

med prosjektbeskrivelse og budsjett. 
1. okt. 2022  Statusrapport. 
1. april 2023  Rapport som beskriver framdrift, aktiviteter og regnskap som kan sammenholdes 

med prosjektbeskrivelse og budsjett. 
1. okt. 2023  Statusrapport. 
1. des. 2023  Sluttrapport. 
1. april 2024  Revidert regnskap for hele prosjektet. 
 
 
7. FORBEHOLD OG GENERELLE FORPLIKTELSER 
Tilsagnsmottaker forplikter seg til å melde fra dersom grunnlaget for tilsagnet endres eller faller bort. 
Det forutsettes at tilskuddet benyttes i tråd med utlysningen og søknaden. Fylkeskommunen og Nord-
Troms Studiesenter forplikter seg til å delta med prosjektet på læringsarenaene som arrangeres av 
Kompetanse Norge. 
 
 
8. REAKSJONSFORMER OG KONTROLL 
Dersom forutsetningene for tilskudd ikke blir oppfylt, kan Kompetanse Norge vedta utsettelse av 
utbetaling eller opphør av tilskudd. Tilskudd som er mottatt urettmessig eller benyttet i strid med 
forutsetningene, kan kreves tilbakebetalt. Stortingets bevilgningsreglement og lov om Riksrevisjonen 
gir adgang for Kompetanse Norge og Riksrevisjonen til å kontrollere at midlene benyttes etter 
forutsetningene, herunder stedlig tilsyn, jfr. Stortingets bevilgningsreglement § 10, Reglement for 
økonomistyring i Staten § 15 og lov om Riksrevisjonen § 12, 3. ledd. 

 
Vadsø, den ______/___ 2020 

 
___________________________    __________________________ 
Troms og Finnmark fylkeskommune     Nord-Troms Studiesenter AS 
v/ Susanne Lupton      v/    
 
 
 
Sak 10/21   Transportinfrastruktur – oppdatert kunnskapsgrunnlag  
Saksdokumenter:  

 Status og strategier Transportinfrastruktur i Nord-Troms 2018 
 Tilbud fra Transportutvikling as 

Saksbehandler: Skjervøy kommune Ørjan Albrigtsen 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd igangsetter arbeidet med å oppdatere tallgrunnlaget i 
rapporten «Status og strategier transportinfrastruktur i Nord-Troms 2018» med ei 
kostnadsramme på inntil kr 300 000 eks mva. Av dette skal Arena Nord-Troms 
bidra med kr 100 000. Nord-Troms Regionråd Da sitt bidrag tas fra fond. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Saksopplysninger: 
Det er innhentet tilbud fra Transportutvikling as på å oppdatere tallgrunnlaget i 
rapporten. Oppdateringen er å anse som ei tilleggsbestilling fra hovedrapporten.  
 
Jfr. tidligere tilbud kr. 350.000 + mva. Vi justerer ned til 275.000 + mva basert på 
følgende: 

 Ingen fysiske møter/reiser, men 2-3 prosjektmøter med dere (styringsgruppe 
e.l.) pr video/Teams, som forrige tilbud. 

 Levering høsten 2021 (da får vi med offentlige sjømattall som vanligvis 
kommer på sommerstid) 

 Dere, styringsgruppen e.a., må delta med mer informasjon enn tidligere. 
F.eks. utfordringer dere vil ha inn. 

 Tar utgangspunkt i 2019-tall for næringstransporter. Da kan vi bruke noe av 
dataene fra TFFK-rapporten. Men, vi oppdaterer den kanskje viktigste 
næringen, sjømat (både fangst og havbruk) til 2020 basert på intervjuer 

 Uten å detaljintervjue det meste av markedet (som vi vanligvis gjør), antyder 
vi endringer fra 2019 for de andre næringene, - basert på noen få intervjuer 
og den kunnskap vi har. 

o Andre beskrivelser (f.eks. infrastruktur osv) vil være oppdatert pr. 
2021. 

 Vi dropper kortversjonen. Hvis dere vil ha den, kan vi legge inn en opsjon på 
dette. (+ 30.000). Men vi lager jo et sammendrag i hovedrapporten som før. 

 Vi begrenser detaljene i noen kapitler, - f.eks. næringsbeskrivelsene i 
kapittel, havner 

 
Vurdering: 
Rapporten har vært svært viktig i arbeidet med å synliggjøre Nord-Troms. Ei 
oppdatering av tallgrunnlaget vil bidra til å sette nytt fokus på Nord-Troms.  
 
 
Sak 11/21 Seminar «Kompetanse som utviklingskraft i Nord-Troms» 
Saksdokumenter:  

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 og handlingsplan 2021 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner de framlagte planene for seminar  
«Kompetanse som utviklingskraft!» 

2. Det kjøpes bistand fra Halti næringshage til gjennomføringen, grunnet 
manglende kapasitet i sekretariatet 
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3. Seminaret gjennomføres som et webinar 25. mars 2021 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Det skjer mye positivt i Nord-Troms for tiden, selv om koronapandemien har gitt 
store utfordringer for deler av næringslivet. Vi har en etablert samarbeidsstruktur på 
mange områder i regionen. Dette har vi erfart er en styrke når vi har gjennomført 
ulike satsinger. 
 
Ved å opptre felles overfor regionale og sentrale myndigheter får vi større 
gjennomslagskraft. Det er derfor prioritert årlige miniseminar i handlingsplanen til 
regionrådet for 2021, som bygger på Nord-Troms Strategier. Det første seminaret 
setter kompetanse på dagsorden. 
 
Regjeringen har det siste halve året lagt fram Nordområdemeldingen, en NOU om 
distriktsnæringslivet (NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og 
bærekraftige lokalsamfunn) og en utredning fra demografiutvalget (NOU 2020:15 
Det handler om Norge). De som har utarbeidet disse utredningene har også kommet 
med anbefalinger til strategier og tiltak. Ett tema som går igjen i alle utredningene 
er satsing på kompetanse som et godt og nødvendig grep for å møte utviklingen 
fremover. 
 
Vurderinger: 
I tillegg til de overnevnte utredningene som setter fokus på kompetanse som et 
nødvendig og godt tiltak for utvikling av distriktene, har regjeringen ambisjon om å 
åpne opp utdanningssektoren og gjøre den mer tilgjengelig for folk uavhengig av 
hvor de bor og hvilken livssituasjon de er i. Som del av denne målsettingen arbeider 
regjeringen med en strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og 
høyere utdanning, som skal legges frem til sommeren.  
 
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har inviterte til digitale 
innspillmøter i seks ulike regioner. Formålet med møtene er å få innspill til og 
diskutere sentrale problemstillinger i arbeidet med strategien. Nord-Troms 
Studiesenter deltar med innspill i denne prosessen 26.02.21. 
 
I tillegg til å jobbe mot regionale og nasjonale myndigheter har vi behov for å samle 
ressurser og sette kompetanse på dagsorden med «Nord-Troms brillene på». Det 
skjer mye spennende på kompetansefeltet i regionen for tiden. Her nevnes noen; 
gode resultater på videregående skoler i tillegg til utprøving av nye modeller i 
samarbeid med arbeidslivet, etablering av ny fagskole, omorganisering av Nord-
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Troms Studiesenter til Campus Nord-Troms med 3 avdelinger (kompetanse, FoU og 
Campus Ung), prosjekt Kompetansepilot retta mot næringslivet, forskningsnode, 
forskningsdagene, trainee-ordning og mastergradsstipend. 
 
I arbeidet med kompetanse som utviklingsstrategi er det viktig at vi har med oss 
fylkeskommunen og UiT på laget. Dette for å drøfte hva og hvordan vi best kan 
samarbeide for en positiv utvikling av regionen i framtiden. Vi ønsker å invitere 
fylkeskommunen, UiT, kompetanseaktører i Nord-Troms, næringsliv og kommuner 
til et seminar for å synliggjøre det vi har, få fram det vi ønsker/muligheter i 
framtida, og drøfte løsninger - hvordan får vi dette til sammen. Det blir også viktig 
å avklare roller i samarbeidet videre mellom fylkeskommunen, UiT og 
studiesenter/Campus Nord-Troms. 
 
På grunn av kapasitetsutfordringer i sekretariatet kjøpes bistand til gjennomføring 
av seminaret fra Halti næringshage. Slik situasjonen er pr tiden i forhold til korona 
og smittevernregler, bør seminaret arrangeres som et webinar. 
 
 
 
Sak 12/21 Støtteerklæring - Reisa villakssenter 
Saksdokumenter:  

 Forprosjektrapport Reisa villakssenter 
 Presentasjon Oslo 2019 
 Merknad Stortingsprop. Nr 1 2019-2020 
 Skissekonkurranse bygg 

 
https://www.nordreisa.kommune.no/reisa-villakssenter.6298821-362942.html 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter det pågående arbeidet med Reisa villakssenter og 
anbefaler at Klima- og miljødepartementet oppretter en nasjonal 
autorisasjonsordning for villaks. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok våren 2017 at det skulle gjennomføres et forprosjekt for å 
se på muligheten for å etablere et villakssenter i Nordreisa. Prosjektet fikk i 2018 
finansieringsstøtte fra Troms fylkeskommune, Statskog og Halti nasjonalparksenter. 
Kommunestyret vedtok i 2020 å gå videre med hovedprosjektet. 
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Villakssenterets formidlingsinnhold skal være kunnskaps- og faktabasert. 
Villaksens livssyklus fra egg til gytefisk, og hele villaksens leveområde fra Reisaelva, 
gjennom den oppdrettsfrie Reisafjorden og ut i de store havområdene og tilbake 
igjen, samt alle de miljøpåvirkninger som villaksens leveområder utsettes for skal 
være grunnlaget for den formidlingsvirksomheten som skal drives i regi av 
villakssenteret. Fra havbruksnæringens side kan det være interessant å være med å 
trekke historiske linjer mellom villaksen og utviklingen av den moderne norske 
havbruksnæringen. 
 
 
 
Sak 13/21 Ny daglig leder av Nord-Troms Regionråd DA. 
Saksbehandler: rådsordfører Ørjan Albrigtsen 
 
Forslag til innstilling. 

1. Stillingen som daglig leder i Nord-Troms regionråd DA lyses ut så snart som 
mulig. Vi forventer at denne stillingen fra og med 01.01.2022 skal over i et 
nytt selskap (IPR) 

2. Følgende ansettelsesutvalg velges; 
 Ørjan Albrigtsen Leder 
 Geir Varvik 
 Ramona Thomassen RUST 
 Ellen Olsen Lønn/personal  

3. Ansettelsesutvalget får i mandat og ta ansvar for hele prosessen fra utlysning 
til innstilling til regionrådet. I tillegg får utvalget i mandat å kjøpe bistand i 
rekrutteringsprosessen om behov, med en økonomisk ramme på inntil kr 
100.000. 

 
Vedtak: innstillingen ble enst bifalt. 
 
Saksopplysninger: 
Vi ser at arbeidet med å få på plass et IPR tar lengre tid enn det vi tidligere hadde 
forutsatt. Det er forventet at nytt IPR er på plass 01.01.2022. Berit Fjellberg er 
ansatt i ei 50 % stilling i studiesentret, og 50 % som daglig leder for å gjøre det mest 
nødvendig i forhold til regionrådet frem til sommeren. Ut ifra den totale 
arbeidsbelastningen for Berit og at vi ikke har daglig leder etter sommerferien 
anbefaler jeg at stillingen som daglig leder lyses ut så snart som mulig. Viser til sak 
1/21 og sak 3/21 
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Sak 14/21 Uttalelse-Plikttrålerne må bidra mer til foredling! 
 
Saksbehandler: rådsordfører Ørjan Albrigtsen 
 
Forslag til uttalelse: 
Plikttrålerne må bidra mer til foredling! 
Nord-Troms Regionråd stiller seg bak forslagene til endring i 
leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, 
Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy. 
 
Endringsforslagene er utarbeidet på bakgrunn av funnene i Nofima-rapporten 
1/21:»Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?» 
 
Vedtak: forslag til uttalelse ble enst vedtatt. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Prosess interkommunalt politisk råd (IPR) – status – neste steg  
– orientering ved leder av arbeidsgruppa Geir Varvik 

 Det planlagte møtet i arbeidsgruppa (for alle 9 kommunene) i dag og i 
morgen er endret fra et fysisk møte til teams-møte. Det er en utfordring å 
gjøre denne type arbeid digitalt.  

 I møte i arbeidsutvalget denne uken skal det utformes plan for den videre 
prosessen 

Andre innspill gitt i møtet; 
 Vedtak fra møte i Nordreisa kommunestyre vedr IPR 
 Rådsordfører har vært i møte med formannskapet i Kvænangen  
 Viktig med «fart» i prosessen 

 
Status i arbeidet med etablering Campus Nord-Troms 

 God framdrift – laga prosessplan med tentativ stiftelsesdato 1. juli 2021 
 Kjøp av bistand fra Halti næringshage (forretningsplan, økonomiske 

disposisjoner, vedtekter) 
 Status: arbeider med forslag til vedtekter 

 
Trainee Campus Ung 

 Planen er å koble stillingen til utviklingsprosjekt som er planlagt i Campus 
Nord-Troms 

 Lyst ut med søknadsfrist 21. mars –oppstart august 2021 
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Mastergradsstipend - evaluering 
 Evaluering utsettes grunnet personalsituasjonen 

 
Personalsituasjonen i regionrådet 

 Ansettelser på plass;  
o sekretær KDU 50 % stilling: Milena Paul, oppstart 1. mars 2021 
o regional ungdomskonsulent 50 % stilling: Monika Dyrnes, oppstart 1. 

juni 2021 
 
Orientering fra møte i Arktisk jernbaneforum ved Geir Varvik 

 Arbeidsutvalg valgt på stiftelsesmøte i forumet - representanter fra fylket og 
regionråd/IPR 

 Ny NTP kommer i mars – forumet skal komme med uttalelse til NTP 
vedrørende jernbane (fokus mediaoppmerksomhet om saken) 

 Mottatt henvendelse vedrørende samarbeid fra Nordland 
 Har etablert kontakt med miljøorganisasjonene 
 Skal delta i flere forum/møtearenaer framover 

 
Politisk jobbing barmarkløyper Nord-Troms 

 Saken kan tas opp i møte med Stortingspolitikerne 
 
Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark 

 Saken kan tas opp i møte med Stortingspolitikerne 
 
Orienteringssaker fra Dan Håvard Johnsen: 

 Oppfordring om å ta opp sak vedrørende Nortura i neste møte/eller i eget 
kommunestyre (viser til interpellasjon fra Nordreisa kommunestyre om saken) 

 UFB – Ullsfjordforbindelsen – trafikkundersøkelse ferdig. Styringsgruppa har 
representant fra regionrådet. Det er planlagt møte førstkommende fredag 
hvor undersøkelsen skal legges fram. Saken publiseres i media mot slutten av 
neste uke 

 KomRev Nord – representant fra Nord-Troms er ønskelig videre. Sølvi Jensen 
fra Lyngen har vært, og er innstilt på å fortsette. Innspillfrist er 26. mars. 
Saken følges opp av Lyngen kommune ved ordfører 

 
Orientering fra Bernt Lyngstad: 

 Orientering om RUST til Øst-Finnmark Rådet - positive tilbakemeldinger 
 Inntektssystemet – ønske om at dette tas inn i inntektssystemet for 

kommuner som har særlig utfordringer med ras og flom 
 
Orienteringssaker fra Hilde Nyvoll: 
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 Henvendelse fra Peter Vang vedrørende tre stammers møte (epost sendt ut 
under møte). Forslag om å utarbeide en felles logo som kan benyttes av alle i 
Nord-Troms. Dette tema er spennende og kan være aktuelt å jobbe videre 
med. Saken kan følges opp av ny daglig leder. Aktuelt å registrere som eget 
varemerke? 

 Henvendelse fra AB Konsult/Bjerkås (epost sendt ut under møte) - 
vedrørende vei over Kvænangsfjellet - Rakkeneslia – behov for tunnel. Denne 
saken følges opp av Nordreisa og Kvænangen, vurderer om saken skal settes 
på dagsorden i regionrådet 

 
 
DRØFTING: 
Representantskapsmøte 27. april – agenda  

 Avvikles pr teams i utgangspunktet - kan vurdere fysisk møte dersom 
smittesituasjonen endres 

 Møter avvikles i 2 hovedbolker: 
o Del 1: Årsmøtesaker i hht selskapsavtalen – ledes av leder i 

representantskapet Britt Pedersen og nestleder Jan Rydningen 
o Del 2: Ny organisering – «fra regionråd til Campus Nord-Troms og IPR» 

- denne delen ledes av rådsordfører 
 
Høring Konseptvalgutredning innfarter Tromsø (frist 23.04.21) 

 Vi får ikke gjort noe med denne saken fra regionrådet (ikke kapasitet) 
 
 
Åpen post 
 
Ekstraordinære Covid19 midler; 

 Behov for å samsnakke vedrørende midler til ekstraordinære midler til 
reiselivet 

 Lyngen har en modell som evt kan benyttes 
 Kåfjord ønsker å bruke samme modell som i fjor for fordeling 
 Nordreisa har møte 16. mars i næringsutvalget – fint med gode modeller 
 Storfjord har ikke mottatt søknader fra næringslivet så langt, men ønsker å se 

hvordan nabokommunene gjør dette 
 Ønskelig å dele erfaringer og modeller - følges opp av den enkelte kommune 

 
 
REFERATSAKER: 
Fra Nordreisa kommune:  

 Status arbeidet med interkommunalt politisk råd (IPR) 
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Fra ordførere i kystsamfunn Nord-Norge: Leveringspliktige trålere må bidra til 
helårlig aktivitet! 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Møtet hevet kl 1130 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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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 
ALELLC 20/20340-100 Anne Mette Sætra 

   
08.03.2021 

 
 

Tilsagn om tilskudd til Nord-Troms Pride 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt tilskudd til festivaler for 2021. Det 

er behandlet 56 søknader som samlet søker om kr. 7 870 500. Fylkesrådet har i henhold til budsjett 

for 2021 fordelt kr. 3 550 000 til festivalene i Troms og Finnmark.   

  

Viser til søknad om tilskudd til Nord-Troms Pride. Fylkesrådet har vurdert søknaden ut i fra 

gjeldende retningslinjer for omsøkte tilskuddsordning. Nord-Troms Pride innvilges ettårig 

tilskudd kr. 20 000 i støtte til arrangementet.   
 

Rapport og regnskap   

Tilskuddet betales ut etterskuddsvis etter innlevert rapport og regnskap. Frist for rapportering og 

utbetalingsanmodning er tre måneder etter sluttført arrangement, og senest 1. desember for 

festivaler som arrangeres på høsten.   
 

Rapport skal inneholde en skriftlig redegjørelse hvor det fremkommer hvordan festivalen ble 

gjennomført, eventuelle avvik og andre kommentarer vedr gjennomføringen. Publikumstall må 

oppgis. Rapport skal også inneholde regnskap som skal være i tråd med innsendt budsjettoppsett 

til søknad, og gi et korrekt bilde av utgifter og inntekter i forbindelse med avvikling av festivalen. 

Regnskapet skal underskrives av to personer som er oppnevnt av prosjektansvarlig.    
 

Rapport og regnskap sendes som epost til postmottak@tffk.no   
 

Det gjøres oppmerksom på at manglende rapport og regnskap for foregående år (2020) 

anses som mislighold, og tilskudd for 2021 vil ikke utbetales før dette foreligger.   

  

Utbetaling  

Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende fakturainformasjon:   

Faktura merkes med ressursnummer 10573 og Festivaltilskudd 2021 – (navn festival).  
 

Faktura sendes som epost til faktura@tffk.no   

 

 

 
 

Logo  
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Elektronisk og trykt informasjon om arrangementet skal inneholde informasjon om at det er støttet 

av Troms og Finnmark fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra vår 

hjemmeside www.tffk.no under fanen Om oss og Grafisk profil.  

   

Covid-19  

Den pågående pandemisituasjonen gir en fortsatt stor uforutsigbarhet og usikkerhet rundt 

smittevernrestriksjoner, og hvordan en mulig gjenåpning kan se ut for arrangørfeltet frem i tid. At 

det vil oppstå behov for endringer av opprinnelige planer for deres arrangement på grunn av 

dette har Troms og Finnmark fylkeskommune forståelse for.  
 

Dersom arrangementet i 2021 utgår helt eller i stor grad endres på grunn av smittevernhensyn eller 

andre koronarelaterte hensyn, ber vi dere om å ta kontakt med saksbehandler på området for 

videre dialog. Det vil gjøres en skjønnsmessig vurdering for den enkelte berørte festivals helhetlig 

situasjon vedrørende utbetaling og/ eller eventuelt omdisponering av tilskuddet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Heikki Knutsen 
avdelingsleder kultur      Eirin Gjelsås 
        seksjonsleder kunst- og kulturutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NORD-TROMS PRIDE 
 
 
Kopi til: 
NORDREISA KOMMUNE 
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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 
PJJCCZ 20/20340-96 Anne Mette Sætra 

   
08.03.2021 

 
 

Tilsagn om tilskudd til Paaskiviikko 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt tilskudd til festivaler for 2021. Det 

er behandlet 56 søknader som samlet søker om kr. 7 870 500. Fylkesrådet har i henhold til budsjett 

for 2021 fordelt kr. 3 550 000 til festivalene i Troms og Finnmark.   

  

Viser til søknad om tilskudd til Paaskiviikko. Fylkesrådet har vurdert søknaden ut i fra gjeldende 

retningslinjer for omsøkte tilskuddsordning. Paaskiviikko innvilges treårig tilskudd kr. 100 000 

i støtte til arrangementet.   
 

Festivaler som tildeles 3-årig tilskudd i 2021, vil 2021 gjelde som år 1 for alle, uavhengig av 

tidligere flerårige tildelinger.   
 

Rapport og regnskap   

Tilskuddet betales ut etterskuddsvis etter innlevert rapport og regnskap. Frist for rapportering og 

utbetalingsanmodning er tre måneder etter sluttført arrangement, og senest 1. desember for 

festivaler som arrangeres på høsten.   
 

Rapport skal inneholde en skriftlig redegjørelse hvor det fremkommer hvordan festivalen ble 

gjennomført, eventuelle avvik og andre kommentarer vedr gjennomføringen. Publikumstall må 

oppgis. Rapport skal også inneholde regnskap som skal være i tråd med innsendt budsjettoppsett 

til søknad, og gi et korrekt bilde av utgifter og inntekter i forbindelse med avvikling av festivalen. 

Regnskapet skal underskrives av to personer som er oppnevnt av prosjektansvarlig.    
 

Rapport og regnskap sendes som epost til postmottak@tffk.no   
 

Det gjøres oppmerksom på at manglende rapport og regnskap for foregående år (2020) 

anses som mislighold, og tilskudd for 2021 vil ikke utbetales før dette foreligger.   

  

Utbetaling  

Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende fakturainformasjon:   

Faktura merkes med ressursnummer 10573 og Festivaltilskudd 2021 – (navn festival).  
 

Faktura sendes som epost til faktura@tffk.no   
 

Logo  
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Elektronisk og trykt informasjon om arrangementet skal inneholde informasjon om at det er støttet 

av Troms og Finnmark fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra vår 

hjemmeside www.tffk.no under fanen Om oss og Grafisk profil.  

   

Covid-19  

Den pågående pandemisituasjonen gir en fortsatt stor uforutsigbarhet og usikkerhet rundt 

smittevernrestriksjoner, og hvordan en mulig gjenåpning kan se ut for arrangørfeltet frem i tid. At 

det vil oppstå behov for endringer av opprinnelige planer for deres arrangement på grunn av 

dette har Troms og Finnmark fylkeskommune forståelse for.  
 

Dersom arrangementet i 2021 utgår helt eller i stor grad endres på grunn av smittevernhensyn eller 

andre koronarelaterte hensyn, ber vi dere om å ta kontakt med saksbehandler på området for 

videre dialog. Det vil gjøres en skjønnsmessig vurdering for den enkelte berørte festivals helhetlig 

situasjon vedrørende utbetaling og/ eller eventuelt omdisponering av tilskuddet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Heikki Knutsen 
avdelingsleder kultur      Eirin Gjelsås 
        seksjonsleder kunst- og kulturutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
HALTI KVENKULTURSENTER IKS 
 
 
Kopi til: 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
SKJERVØY KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Regionalpolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Ellinor Kristiansen 
22 24 70 26 

 

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter 

 
Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 79 S (2020-2021) 

Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra 

Stortinget 23. februar. 

 

Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning 

til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å 

avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 

nasjonale smitteverntiltak.  

Fordeling og utbetaling 

500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 

16. februar 2021, eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede 

smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall ledige i disse 

kommunene.  

 

500 millinoer kroner fordeles til kommuner etter folketall. 

Alle kommuner får et minstebeløp på 250.000 kroner.  

Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 1000 millioner 

kroner. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling.  

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet  

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1215-2 

Dato 

25. februar 2021 
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Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 

eller tap som følge  av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor 

reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike 

grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt 

autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor 

omsetningssvikt i 2021. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig 

av den lokale situasjonen.  

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til 

KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn 

på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD. 

Statsstøtteregelverket  

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. 

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre 

måter kommunene kan tildele støtte på. 

 

1. Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte 

regnes ikke som offentlig støtte. Tilskuddet må likevel følge regelverket for 

bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene skal gis. 

Bagatellmessig støtte er omtalt i kapittel 16 i veilederen, se særlig avsnitt 16.5. Det 

viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig 

støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten 

er hjemlet. Dersom tilskudd gis i form av bagatellmessig støtte, tilrår vi at det ikke 

spesifiseres hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke eller kompensere for. Dette 

fordi det vil kunne reise "kumulasjonsspørsmål" og føre til krav om avkortning. I 

kommuner som har nedsatt arbeidsgiveravgift til 10,6 pst., de såkalte sone 1a-

kommunene, regnes denne avgiftsfordelen som bagatellmessig støtte. Kommuner i 

sone 1a for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra 

oppmerksomme på dette. 

2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen. Dersom støtte skal gis med 

hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes til EFTAs 

overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den er 

likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen, 

kan støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet 

for denne ordningen. Nærmere informasjon om denne muligheten står i veilederens 

kapittel 17. 

3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av 

regelverket. Det er et omfattende arbeid å notifisere en ordning til ESA. En mulig 

konsekvens av dette kan være at bedriftene ikke kan motta midler så raskt som det er 

ønsket. Vi tilrår derfor å være tilbakeholdne med denne muligheten. Fordelen med 

dette rammeverket er at det åpner for å støtte næringslivet nokså bredt. Nærmere 
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informasjon om denne muligheten finner du på ESAs hjemmesider her: State aid 

rules and COVID-19 | ESA (eftasurv.int).  

 

Den enkleste måten å tildele støtte på, er å gi tilskudd i form av bagatellmessig støtte. I den 

grad virksomhetene har uttømt muligheten for å motta bagatellmessig støtte, kan man bruke 

gruppeunntaksforordningen eller eventuelt Covid-19-rammeverket. Det viktigste kravet er at 

støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i 

løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 

Som et tilbud til kommunene, vil departementet undersøke mulighetene for å notifisere en 

ordning som kommunene kan velge å bruke som en av flere muligheter til å støtte 

virksomhetene. Det er i så fall frivillig å bruke denne muligheten, og den begrenser ikke 

kommunenes mulighet for å tildele støtte på andre måter. 

Forhold til øvrig regelverk 

Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens 

bestemmelser blir overholdt. 

 

Krav til rapportering 

KMD vil etablere et forenklet søknadsskjema som virksomhetene kan benytte for å søke om 

støtte.  

 

Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Sluttrapportering 

sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom regionalforvaltning.no. Følgende 

informasjon skal innhentes som et minimum: 

 

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer 

2. Tilskuddsbeløp 

3. Hjemmel for støtte (bagatellmessig støtte, gruppeunntaksforordningen, Covid-19-

rammeverket eller andre deler av regelverket for offentlig støtte) 

 

I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at midlene er 

benyttet i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 

500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal bekrefte 

hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.   

Departementet vil be fylkeskommunene å veilede kommunene i bruken av 

regionalforvaltning.no. i forbindelse med rapportering på midlene.  

Kontroll og reaksjoner 

Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er 

fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i dette brevet, jf. Bevilgningsreglementet § 

10. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang, jf. lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 

12.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan be om ytterligere redegjørelse og 

dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har 

gått til å oppfylle formålet med tilskuddet.   
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Med hilsen  

Anne Karin 

Ekspedisjonssjef 

  (e.f.) 

 

 

Ellinor Kristiansen 

seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Kommunevis fordeling av rammen på 1000 millioner kroner.  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 
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Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 
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Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune  Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 
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Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 
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Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
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Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
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Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 
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Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa 

kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Omasvuono 

kommune 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 
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Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune  

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang 

kommune 

Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
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Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 
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Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Vedlegg – Fordeling av kap. 553 post 68 
 

Kommunenummer Kommune Beløp 
 OSLO   

0301 Oslo  226 954 565  
 ROGALAND   

1101 Eigersund  1 357 253  
1103 Stavanger  35 301 676  
1106 Haugesund  3 425 855  
1108 Sandnes  7 372 974  
1111 Sokndal  301 030  
1112 Lund  291 746  
1114 Bjerkreim  256 082  
1119 Hå  1 754 980  
1120 Klepp  1 815 186  
1121 Time  1 751 487  
1122 Gjesdal  1 110 638  
1124 Sola  2 518 538  
1127 Randaberg  1 037 013  
1130 Strand  1 197 592  
1133 Hjelmeland  250 000  
1134 Suldal  347 999  
1135 Sauda  419 419  
1144 Kvitsøy  250 000  
1145 Bokn  250 000  
1146 Tysvær  1 024 880  
1149 Karmøy  3 889 027  
1151 Utsira  250 000  
1160 Vindafjord  797 935  

 Alle kommuner i Rogaland  66 971 310  
 MØRE OG ROMSDAL   

1505 Kristiansund  2 218 703  
1506 Molde  2 927 203  
1507 Ålesund  6 114 900  
1511 Vanylven  285 863  
1514 Sande  601 946  
1515 Herøy (Møre og Romsdal)  813 102  
1516 Ulstein  788 560  
1517 Hareid  1 331 612  
1520 Ørsta  992 249  
1525 Stranda  412 525  
1528 Sykkylven  697 929  
1531 Sula  862 921  
1532 Giske  780 655  
1535 Vestnes  600 772  
1539 Rauma  684 233  
1547 Aukra  322 446  
1554 Averøy  531 559  
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Kommunenummer Kommune Beløp 
1557 Gjemnes  250 000  
1560 Tingvoll  276 212  
1563 Sunndal  639 929  
1566 Surnadal  539 831  
1573 Smøla  250 000  
1576 Aure  320 516  
1577 Volda  975 796  
1578 Fjord  250 000  
1579 Hustadvika  1 225 351  

 Alle kommuner i Møre og Romsdal  25 694 813  
 NORDLAND   

1804 Bodø  4 827 137  
1806 Narvik  1 994 333  
1811 Bindal  250 000  
1812 Sømna  250 000  
1813 Brønnøy  716 956  
1815 Vega  250 000  
1816 Vevelstad  250 000  
1818 Herøy (Nordland)  474 404  
1820 Alstahaug  680 373  
1822 Leirfjord  250 000  
1824 Vefsn  1 220 204  
1825 Grane  250 000  
1826 Hattfjelldal  250 000  
1827 Dønna  250 000  
1828 Nesna  250 000  
1832 Hemnes  408 205  
1833 Rana  2 396 839  
1834 Lurøy  250 000  
1835 Træna  250 000  
1836 Rødøy  250 000  
1837 Meløy  573 565  
1838 Gildeskål  250 000  
1839 Beiarn  250 000  
1840 Saltdal  426 037  
1841 Fauske - Fuosko  887 463  
1845 Sørfold  250 000  
1848 Steigen  250 000  
1851 Lødingen  250 000  
1853 Evenes  250 000  
1856 Røst  250 000  
1857 Værøy  250 000  
1859 Flakstad  250 000  
1860 Vestvågøy  1 055 856  
1865 Vågan  2 356 866  
1866 Hadsel  743 888  
1867 Bø  250 000  
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Kommunenummer Kommune Beløp 
1868 Øksnes  407 194  
1870 Sortland - Suortá  964 949  
1871 Andøy  420 614  
1874 Moskenes  474 946  
1875 Hamarøy  250 000  

 Alle kommuner i Nordland  26 779 829  
 VIKEN   

3001 Halden  7 987 748  
3002 Moss  13 958 050  
3003 Sarpsborg  15 398 356  
3004 Fredrikstad  22 221 354  
3005 Drammen  26 759 053  
3006 Kongsberg  2 549 698  
3007 Ringerike  2 834 826  
3011 Hvaler  980 377  
3012 Aremark  250 000  
3013 Marker  651 589  
3014 Indre Østfold  11 362 083  
3015 Skiptvet  777 563  
3016 Rakkestad  1 993 120  
3017 Råde  1 869 561  
3018 Våler (Viken)  1 448 707  
3019 Vestby  4 494 373  
3020 Nordre Follo  14 807 778  
3021 Ås  5 016 175  
3022 Frogn  3 747 894  
3023 Nesodden  4 476 043  
3024 Bærum  29 956 815  
3025 Asker  22 407 672  
3026 Aurskog-Høland  3 760 475  
3027 Rælingen  5 214 789  
3028 Enebakk  2 817 664  
3029 Lørenskog  12 323 127  
3030 Lillestrøm  24 905 999  
3031 Nittedal  5 703 336  
3032 Gjerdrum  1 693 403  
3033 Ullensaker  15 878 956  
3034 Nes  5 751 358  
3035 Eidsvoll  7 332 397  
3036 Nannestad  5 120 473  
3037 Hurdal  810 421  
3038 Hole  624 947  
3039 Flå  250 000  
3040 Nesbyen  298 824  
3041 Gol  423 739  
3042 Hemsedal  250 000  
3043 Ål  425 945  
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Kommunenummer Kommune Beløp 
3044 Hol  405 724  
3045 Sigdal  319 229  
3046 Krødsherad  250 000  
3047 Modum  1 298 242  
3048 Øvre Eiker  1 808 660  
3049 Lier  5 964 930  
3050 Flesberg  250 000  
3051 Rollag  250 000  
3052 Nore og Uvdal  250 000  
3053 Jevnaker  630 554  
3054 Lunner  1 935 230  

 Alle kommuner i Viken  302 897 257  
 INNLANDET   

3401 Kongsvinger  1 634 936  
3403 Hamar  2 894 756  
3405 Lillehammer  2 613 397  
3407 Gjøvik  2 794 107  
3411 Ringsaker  3 201 301  
3412 Løten  700 687  
3413 Stange  1 934 035  
3414 Nord-Odal  463 356  
3415 Sør-Odal  728 630  
3416 Eidskog  561 616  
3417 Grue  421 166  
3418 Åsnes  659 140  
3419 Våler (Innlandet)  333 385  
3420 Elverum  1 957 842  
3421 Trysil  1 700 321  
3422 Åmot  399 289  
3423 Stor-Elvdal  250 000  
3424 Rendalen  250 000  
3425 Engerdal  250 000  
3426 Tolga  250 000  
3427 Tynset  509 315  
3428 Alvdal  250 000  
3429 Folldal  250 000  
3430 Os  250 000  
3431 Dovre  250 000  
3432 Lesja  250 000  
3433 Skjåk  250 000  
3434 Lom  250 000  
3435 Vågå  329 800  
3436 Nord-Fron  525 216  
3437 Sel  515 473  
3438 Sør-Fron  283 290  
3439 Ringebu  403 793  
3440 Øyer  466 941  

62



Kommunenummer Kommune Beløp 
3441 Gausdal  554 998  
3442 Østre Toten  1 370 581  
3443 Vestre Toten  1 237 668  
3446 Gran  1 251 180  
3447 Søndre Land  1 278 864  
3448 Nordre Land  605 368  
3449 Sør-Aurdal  267 480  
3450 Etnedal  250 000  
3451 Nord-Aurdal  584 687  
3452 Vestre Slidre  250 000  
3453 Øystre Slidre  295 790  
3454 Vang  250 000  

 Alle kommuner i Innlandet  36 978 408  
 VESTFOLD OG TELEMARK   

3801 Horten  7 026 865  
3802 Holmestrand  2 289 020  
3803 Tønsberg  13 806 529  
3804 Sandefjord  15 189 484  
3805 Larvik  4 358 817  
3806 Porsgrunn  8 461 704  
3807 Skien  13 117 528  
3808 Notodden  1 195 203  
3811 Færder  2 486 275  
3812 Siljan  250 000  
3813 Bamble  1 291 072  
3814 Kragerø  2 394 098  
3815 Drangedal  373 001  
3816 Nome  595 809  
3817 Midt-Telemark  957 228  
3818 Tinn  516 300  
3819 Hjartdal  250 000  
3820 Seljord  267 572  
3821 Kviteseid  250 000  
3822 Nissedal  250 000  
3823 Fyresdal  250 000  
3824 Tokke  250 000  
3825 Vinje  341 289  

 
Alle kommuner i Vestfold og 
Telemark  76 167 794  

 AGDER   
4201 Risør  620 167  
4202 Grimstad  2 187 176  
4203 Arendal  4 136 837  
4204 Kristiansand  10 342 643  
4205 Lindesnes  2 115 756  
4206 Farsund  885 257  
4207 Flekkefjord  830 658  
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Kommunenummer Kommune Beløp 
4211 Gjerstad  250 000  
4212 Vegårshei  250 000  
4213 Tvedestrand  556 836  
4214 Froland  550 861  
4215 Lillesand  1 026 258  
4216 Birkenes  481 923  
4217 Åmli  250 000  
4218 Iveland  250 000  
4219 Evje og Hornnes  332 741  
4220 Bygland  250 000  
4221 Valle  250 000  
4222 Bykle  250 000  
4223 Vennesla  1 368 191  
4224 Åseral  250 000  
4225 Lyngdal  958 423  
4226 Hægebostad  250 000  
4227 Kvinesdal  544 887  
4228 Sirdal  250 000  

 Alle kommuner i Agder  29 438 614  
 VESTLAND   

4601 Bergen  78 580 279  
4602 Kinn  1 573 811  
4611 Etne  372 449  
4612 Sveio  531 651  
4613 Bømlo  1 100 252  
4614 Stord  1 732 920  
4615 Fitjar  288 437  
4616 Tysnes  267 572  
4617 Kvinnherad  1 199 798  
4618 Ullensvang  2 100 408  
4619 Eidfjord  311 967  
4620 Ulvik  308 477  
4621 Voss  3 530 721  
4622 Kvam  1 581 175  
4623 Samnanger  403 800  
4624 Bjørnafjorden  6 076 661  
4625 Austevoll  483 118  
4626 Øygarden  10 189 112  
4627 Askøy  6 956 952  
4628 Vaksdal  757 284  
4629 Modalen  250 000  
4630 Osterøy  1 564 168  
4631 Alver  6 040 475  
4632 Austrheim  572 940  
4633 Fedje  250 000  
4634 Masfjorden  250 000  
4635 Gulen  250 000  
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4636 Solund  250 000  
4637 Hyllestad  250 000  
4638 Høyanger  373 828  
4639 Vik  250 000  
4640 Sogndal  1 095 748  
4641 Aurland  695 711  
4642 Lærdal  250 000  
4643 Årdal  475 397  
4644 Luster  477 327  
4645 Askvoll  275 569  
4646 Fjaler  261 413  
4647 Sunnfjord  2 027 239  
4648 Bremanger  330 167  
4649 Stad  872 205  
4650 Gloppen  541 394  
4651 Stryn  654 268  

 Alle kommuner i Vestland  136 604 693  
 TRØNDELAG   

5001 Trondheim  19 028 290  
5006 Steinkjer  2 222 748  
5007 Namsos  1 388 321  
5014 Frøya  476 224  
5020 Osen  250 000  
5021 Oppdal  642 779  
5022 Rennebu  250 000  
5025 Røros  510 785  
5026 Holtålen  250 000  
5027 Midtre Gauldal  574 392  
5028 Melhus  1 550 647  
5029 Skaun  769 992  
5031 Malvik  1 310 007  
5032 Selbu  375 115  
5033 Tydal  250 000  
5034 Meråker  605 285  
5035 Stjørdal  2 225 321  
5036 Frosta  250 000  
5037 Levanger  1 855 354  
5038 Verdal  1 374 533  
5041 Snåase - Snåsa  250 000  
5042 Lierne  250 000  
5043 Raarvihke - Røyrvik  250 000  
5044 Namsskogan  250 000  
5045 Grong  250 000  
5046 Høylandet  250 000  
5047 Overhalla  354 709  
5049 Flatanger  250 000  
5052 Leka  250 000  
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5053 Inderøy  623 660  
5054 Indre Fosen  919 083  
5055 Heim  544 519  
5056 Hitra  470 985  
5057 Ørland  947 025  
5058 Åfjord  393 315  
5059 Orkland  1 682 089  
5060 Nærøysund  882 959  
5061 Rindal  250 000  

 Alle kommuner i Trøndelag  45 228 137  
 TROMS OG FINNMARK   

5401 Tromsø  7 084 537  
5402 Harstad  2 274 773  
5403 Alta  1 908 758  
5404 Vardø  496 586  
5405 Vadsø  519 609  
5406 Hammerfest  1 044 458  
5411 Kvæfjord  259 115  
5412 Tjeldsund  387 800  
5413 Ibestad  250 000  
5414 Gratangen  285 930  
5415 Loabák - Lavangen  250 000  
5416 Bardu  364 912  
5417 Salangen  250 000  
5418 Målselv  607 023  
5419 Sørreisa  317 942  
5420 Dyrøy  250 000  
5421 Senja  1 355 782  
5422 Balsfjord  509 774  
5423 Karlsøy  250 000  
5424 Lyngen  253 600  

5425 
Storfjord - Omasvuotna - 
Omasvuono  250 000  

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono  250 000  
5427 Skjervøy  266 928  
5428 Nordreisa  443 226  
5429 Kvænangen  250 000  
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino  781 381  
5432 Loppa  250 000  
5433 Hasvik  264 637  
5434 Måsøy  320 518  
5435 Nordkapp  1 069 565  
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki   361 787  
5437 Kárásjohka - Karasjok  250 000  
5438 Lebesby  250 000  
5439 Gamvik  416 251  
5440 Berlevåg  250 000  
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5441 Deatnu - Tana  260 954  
5442 Unjárga - Nesseby  250 000  
5443 Båtsfjord  250 000  
5444 Sør-Varanger  928 734  

 
Alle kommuner i Troms og 
Finnmark  26 284 580  
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IMDi  P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0152 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 25.02.2021  Fakturanr.: NORSK120221 Fakturadato: 25.02.2021 

 
STATSBUDSJETTET 2021– KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER GRUNNTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 610 000 i tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, herunder grunntilskudd, til kommunen. Beløpet er utbetalt til 
kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket Norsktilskudd – 
Grunntilskudd.  
 
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for utbetalingen, 
se IMDinett. 
 

Tilskuddsår Antall personer i målgruppen Tilskuddsbeløp 
2021 34 Kr 610 000 

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

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

 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Kolbjørn Karlsen  Chen Shangquan 
økonomi- og tilskuddssjef  seniorrådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Fra: noreply@imdi.no
Sendt: 25.02.2021 15:14:01
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_grunntilsk_12.02.2021_automatisk_151304608.docx

Til Nordreisa kommune,

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

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

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

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

kontaktsenteret for IMDinett.

Med vennlig hilsen,

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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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 4-2021 

STED: Teams 

TIDSPUNKT: 23. mars 2021 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1000) 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste:  

Nytt navn sak 18/21 Forslag til samarbeidsavtale interkommunalt politisk råd 

 

VEDTAKSSAKER: 

Sak 13/21 Godkjenning av protokoll fra møte 02.03.21 

Sak 14/21 Regnskap og styrets årsberetning 2020 

Sak 15/21 Årsrapport 2020  

Sak 16/21 Etablering av Campus Nord-Troms AS 

Sak 17/21 Havnesamarbeid i Nord-Troms 

Sak 18/21 Prosessplan etablering av Forslag til samarbeidsavtale interkommunalt 

politisk råd 

 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

• Orientering kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen 

• Status oppdatering kunnskapsgrunnlag transportinfrastruktur 

• Status prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

• Status prosjekt Kompetanspilot Nord-Troms 
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DRØFTING: 

• Henvendelse fra Statsforvalteren vedrørende samarbeid om arrangering av 

statsborgerseremonier i Troms og Finnmark 

• Høring av vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og 

Finnmark vannregion for planperiode 2022-2027 

• Sak fra Kåfjord kommune: Vedrørende felles forliksråd 

• Åpen post 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 13/21 Godkjenning av protokoll fra møte 02.03.21 

Saksdokumenter:  

• Møteprotokoll 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 02.03.21. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 14/21 Regnskap og styrets årsberetning 2020 

Saksdokumenter:   

• Totalregnskap 2020 

• Delregnskaper 2020 

• Styrets årsberetning for 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2020, 

med et overskudd på kr 294.507. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres til frie 

fond. 

3. Forslaget til styrets årsberetning for 2020 godkjennes. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Regnskap: 

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift  

inkludert ungdomssatsinga RUST og kommunedirektørutvalget, Nord-Troms  
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Studiesenter og prosjektet Drivkraft Nord-Troms. 

 

Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets 

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for 

regnskapsåret 2020 på kr 294.507. 

 

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

enkelte kommune. 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for kommunedirektørutvalget, er gjort opp med et overskudd på  

kr 272.021 for 2020.  

 

Kommentarer til avvik;  

o «Driftstøtte kommuner» - vi har valgt å inntektsføre deler av driftstilskudd til 

studiesenteret på avdeling drift, da mange arbeidsoppgaver for 

studiesenteret har vært gjennomført i et tett samarbeid med drift grunnet 

leders fratredelse  

o «Lønn og feriepenger»/»andre personalkostnader» - lønn er redusert med 

administrativ kostnadsfordeling og refusjon av sykepenger 

o «Reisekostnader» og «møtekostnader» - mindre forbruk skyldes 

koronasituasjonen 

o  «Arbeidslivsdag» og «samarbeidsavtale TIL» - ikke gjennomført grunnet 

korona 

o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, 

RUST-konferansen, regionale ungdomstreff 

o «Ikke budsjetterte kostnader/kjøp av tjenester» - henfører seg til kjøp av 

prosjektledere i ulike prosjekt og tilskudd til prosjekt Drivkraft 

 

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et overskudd på kr 22.485 for 

2020.  Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2020, det samme 

beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. For første gang fikk studiesenteret 

bevilgning over Statsbudsjettet med kr 1.000.000. Øvrige inntekter er 

deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l. 

 

Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms: 

Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2020. 

Prosjektstart var 1.7.2019. 
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Styrets årsberetning: 

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 

Brønnøysund. 

 

 

 

Sak 15/21  Årsrapport 2020 

Saksdokumenter:   

• Årsrapport for 2020 (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport for Nord-Troms Regionråd tas til etterretning. Rapporten legges frem for 

representantskapet og sendes kommunestyrene til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  

 

Årsrapporten for 2020 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-

Troms ungdomsråd/RUST, kommunedirektørutvalget og Nord-Troms Studiesenter, 

samt prosjekter.  

 

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2020 er tatt med i årsrapporten.  

 

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 

 

 

 

Sak 16/21 Etablering av Campus Nord-Troms AS 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 

• Vedtak i sak 52/20 Etablering av Campus Nord-Troms 

 

Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd godkjenner følgende dokumenter som grunnlag for 

etableringen av Campus Nord-Troms AS: 

1. Stiftelsesdokument for Campus Nord-Troms AS 

2. Vedtekter for Campus Nord-Troms AS 

3. Forslag til prinsipper for deling og forslag til fordeling pr 31.12.2020 

 

Forslag til tilleggspunkt 4.: 

4. Paragraf om valgkomitè skrives inn i vedtektene. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt 4. fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms Regionråd gjorde følgende vedtak i møte november 2020: 

Vedtak i sak 52/20:  

Nord-Troms Regionråd vedtar etablering av Campus Nord-Troms ihht følgende:  

1. Nord-Troms Studiesenter omorganiseres i et aksjeselskap til Campus Nord-

Troms, med 3 avdelinger Campus: 

a. Kompetanse (dagens NTSS) 

b. FoU (Forskning og utvikling) 

c. Ung (karriereveiledning, rekrutteringsordninger, trainee o.l) 

2. Det gjøres en vurdering på om ungdomssatsingen RUST skal overføres til 

Campus Ung i den nye organisasjonen CNT AS 

3. De 6 Nord-Troms kommunene inngår som eiere med like stor aksjepost  

4. Rådsordfører Ørjan Albrigtsen, saksordfører Hilde Nyvoll, prosjektleder for 

Drivkraft Nord-Troms og daglig leder for NTRR, får i oppdrag å utarbeide en 

plan for gjennomføring og etablering av Campus Nord-Troms AS. 

5. Det søkes om midler til et eget utviklingsprosjekt for å utvikle innhold og 

endelig modell med kompetansesenter/ressurs i hver kommune, prosjektplan 

og budsjett utarbeides av Drivkraft Nord-Troms. 

 

Halti næringshage er engasjert til å utarbeide et beslutningsgrunnlag i saken. Det er 

utarbeidet 3 dokumenter i saken; 

• Stiftelsesdokument for Campus Nord-Troms AS 

• Vedtekter for Campus Nord-Troms AS 

• Notat om prinsipper for deling og forslag til fordeling pr 31.12.2020 

 

STIFTELSESDOKUMENT FOR CAMPUS NORD-TROMS AS 
Selskapets foretaksnavn skal være: Campus Nord-Troms AS 
 
STIFTERE OG AKSJETEGNING  
Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:  
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Navn på stifter:   Lyngen kommune ved ordfører Dan-Håvard Johnsen 
Adresse:    Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET 
Organisasjonsnummer:  840 014 932 
 
Navn på stifter:   Storfjord kommune ved ordfører Geir Varvik 
Adresse:    Oldersletta 1, 9046 OTEREN 
Organisasjonsnummer:  964 994 129 
 
Navn på stifter:   Kåfjord kommune ved ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 
Adresse:    Øverveien 2, 9148 OLDERDALEN 
Organisasjonsnummer:  940 363 586 
 
Navn på stifter:   Skjervøy kommune ved ordfører Ørjan Albrigtsen 
Adresse:    Skoleveien 6, 9189 SKJERVØY 
Organisasjonsnummer:  941 812 716 
 
Navn på stifter:   Nordreisa kommune ved ordfører Hilde Anita Nyvoll 
Adresse:    Sentrum 17, 9151 STORSLETT 
Organisasjonsnummer:  943 350 833 
 
Navn på stifter:   Kvænangen kommune ved ordfører Eirik Losnegaard Mevik 
Adresse:    Rådhuset, Gargu 8, 9161 BURFJORD  
Organisasjonsnummer:  940 331 102 
 
Aksjeeier betaler kroner 1.000,00 for hver aksje. Aksjene skal betales innen 15.05.2021.  
 
Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.  
 
Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:  
Gebyr Foretaksregisteret, Havnegata 48, 8900 Brønnøysund  kr:   6.797,00 
Sum stiftelsesomkostninger:     kr: 6.797,00 
 
Stifterne tegnet seg for aksjer som følger:  
 

Navn Antall aksjer a 
kroner 

Sum 

Lyngen kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Storfjord kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Kåfjord kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Skjervøy kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Nordreisa kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Kvænangen kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Sum 600 a kr. 1.000 600.000 

 
 
Sum aksjekapital kr. 600.000. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette 
dokumentet.  
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VEDTEKTER  
Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av 
stiftelsesdokumentet.  
 
VALG AV STYRE OG REVISOR  
 
Som styre i selskapet velges:  
Styreleder:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
 
 
Som varamedlemmer til styret velges: 
Varamedlem: ________________________________________________________ 
Varamedlem: ________________________________________________________ 
 
Som revisor velges: _____________________________________________________ 
 
Stifterne bekrefter med sin signatur at selskapet er stiftet.  
 
Signaturer: 
 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________      _______________________________ 
         For Lyngen kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________       _______________________________  
        For Storfjord kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________       _______________________________  
        For Kåfjord kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________ _______________________________ 
        For Skjervøy kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________ _______________________________ 
        For Nordreisa kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________ _______________________________ 
        For Kvænangen kommune 
 
Vedlegg til stiftelsesdokumentene: Selskapets vedtekter 
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VEDTEKTER 

FOR 

CAMPUS NORD-TROMS AS 
 

§1 

Selskapets navn er Campus Nord-Troms AS. 

 

§2 

Selskapets forretningskontor er i Nordreisa kommune. 

 

§3 

Campus Nord-Troms AS sitt formål er å være motor, megler og møteplass for 

kompetanseutvikling i region Nord-Troms. 
 

Formålet kan utøves av selskapet selv, gjennom deltakelse i andre selskap med tilsvarende 

formål eller gjennom et samarbeid med andre virksomheter. 

 

§4 

Selskapet skal ha et styre på 5 – 7 medlemmer. Styret søkes å ha representanter både fra 

offentlig sektor, fra private virksomheter og fra utdannings- eller forskningsinstitusjoner. 

Sammensettingen av styret skal oppfylle krav i kommunelovens §21-1 om kjønnsbalanse. 

 

§5 

Selskapet tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele 

prokura. 

 

§6 

Selskapets aksjekapital er kr. 600.000, fordelt på 600 aksjer hver pålydende kr. 1.000. 

 

§7 

Selskapet har et ikke-økonomisk formål og skal ikke utdele utbytte eller tilsvarende til sine 

aksjonærer. Det er et mål at selskapet driver med overskudd. Disse brukes til utvikling av 

selskapets formål og videre drift av selskapet. Ved oppløsning av selskapet tilfaller selskapets 

verdier aksjonærene. 

 

§8 

Selskapets aksjonærer forplikter seg til å bidra med årlige tilskudd til selskapets drift. 

Beløpene de enkelte skal innbetales reguleres gjennom en egen avtale mellom selskapet og 

aksjonærene. 

 

§9 

Selskapets generalforsamling skal behandle og godkjenne selskapets årsregnskap og styrets 

årsberetning. Også andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen, 

skal behandles av denne – herunder oppløsning av selskapet. 
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NOTAT OM PRINSIPPER FOR DELING OG FORSLAG TIL FORDELING PR. 31.12.2020 
 
Pga. lovendringer må Nord-Troms Regionråd DA oppløses i nåværende form. Nord-
Troms Regionråd DA omfatter også avdelingene Nord-Troms Studiesenter og RUST. 
Drivkraft er et eget prosjekt i Regionrådet.  
 
Innholdet i Regionrådet skal videreføres gjennom to nye, separate selskap. Det etableres 
et nytt IPR (Interkommunalt Politisk Råd) som er regulert av kommunelovens kapittel 
18. I tillegg opprettes et aksjeselskap som skal videreføre arbeidet med 
kompetanseheving – det som tidligere ble gjort gjennom Studiesenteret. Det er valgt å 
organisere gjennom et aksjeselskap som følger aksjelovens regler. Alle seks deltakerne i 
Nord-Troms Regionråd blir aksjonærer med like store andeler. 
 
Endringen medfører at nåværende innhold i Nord-Troms Regionråd DA må deles 
mellom de to nye enhetene.  Konkret består innholdet i Nord-Troms Regionråd DA av 
eiendeler i form av aksjer/andeler, kundefordringer, utestående krav på tilskudd og 
innestående på bankkonti. Selskapet har også gjeld i form av skyldig feriepenger, skyldig 
skattetrekk, skyld til leverandører og forskuddsbetalte tilskudd. Eiendelene er større 
enn gjelda og Nord-Troms Regionråd DA har en positiv egenkapital. 
 
Nord-Troms Regionråd DA ble etablert i 1997. Det gjør at egenkapitalen i regnskapet for 
2020 – som er utgangspunkt for fordeling – er summen av 24 års historie. Også 
innestående på bankkonti er akkumulerte tall gjennom 24 år. For å gjøre en 100% riktig 
og rettferdig deling måtte en gå i detalj helt ned på bilagsnivå tilbake til etableringa. 
Dette vurderes ikke som hensiktsmessig ut fra to forhold. 
 
Det ene forholdet er at de samme kommunene som er deltakere i Nord-Troms 
Regionråd DA skal også være eiere i begge de nye enhetene. I et IPR kan det rett nok bli 
både flere og færre deltakere. Deltakerne må bli enige om prinsippene i et IPR, herunder 
økonomi. Dette er en prosess som er startet, men ikke gjennomført.   
 
Et annet forhold er at omfanget, tidsbruken og kostnadene ved et slikt arbeid må måles 
mot hvilke presisjonskrav en behøver å stille. Det er ikke spesielle ting som tilsier at 
dette er nødvendig. 
 
Disse vurderingene gjør at en i forslaget til deling bruker følgende prinsipper for 
fordeling av eiendeler og gjeld 31.12.2020: 

1. Poster i balansen som kan henføres direkte til Studiesenteret, Regionrådet 
eller RUST, fordeles på disse.   

2. Poster som ikke kan henføres direkte til noen av disse, men likevel er mest 
naturlig at en viderefører, foreslås overført til denne enheten. 

3. For de postene i balansen som ikke kan henføres etter metode 1 eller 2 
over, lages en fordelingsnøkkel mellom Campus, Regionråd og RUST. 
Nevner i brøken er summen av postene 1 og 2 over. Fordeling omfatter 
både eiendeler og gjeld. Revidert regnskap for 2020 er benyttet som 
grunnlag for fordeling.  

 
 
 

79



10 
 

TABELL I 
Eiendeler, fordelt etter punkt 1 over: 

 
Gjeld, fordelt etter punkt 1 over: 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Leverandører 2.451 0 60.492 0 62.943 
Skyldig skattetrekk 23.083 0 65.363 0 88.446 
Skyldig feriepenger 122.263 0 221.393 0 343.656 
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 15.000 0 25.000 
Forskudd 
samarbeidspart. 

1.759.500 262.370 299.797 0 2.321.667 

Sum 1.917.297 262.370 662.045 0 2.841.712 

 
 

TABELL II 
Eiendeler, fordelt etter punkt 1 og 2 over: 
 

 
I tabellen over er aksjer og andeler flyttet fra ufordelt til Studiesenteret. Alternativet; å 
dele posten mellom alle tre vurderes ikke hensiktsmessig. Et fremtidig IPR vil kunne 
være sammensatt med flere deltakere enn dagens regionråd. I et fremtidig studiesenter 
(Campus Nord-Troms) vil eierne være de samme som dagens deltakere i regionrådet. 
Derfor vurderes det mest hensiktsmessig å flytte denne posten dit. 
 
Av ufordelte midler er flyttet kr. 600.000 til studiesenteret. Dette er tenkt som 
aksjekapital i det nye Campus Nord-Troms. Kapitalen fordeles med kr. 100.000 på hver 
av deltakerkommunene.  

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Debitorer 7.952 0 3.500 0 11.452 
Krav på tilskudd 500.000 0 331.901 0 831.901 
Bankkonti – drift 40.461 62.881 228.667 0 332.009 
Bankkonto – kapital 1.602.500 200.000 0 1.204.520 3.007.020 
Bankkonto – skatt 23.083 0 65.363 92.058 180.504 
Bankkonto – 
mastergrad 

157.528 0 0 0 157.528 

Aksjer og andeler 0 0 0 33.200 33.200 
Sum eiendeler 2.331.524 262.881 629.431 1.329.778 4.553.614 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Debitorer 7.952 0 3.500 0 11.452 
Krav på tilskudd 500.000 0 331.901 0 831.901 
Bankkonti – drift 40.461 62.881 228.667 0 332.009 
Bankkonto – kapital 2.202.500 200.000 0 604.520 3.007.020 
Bankkonto – skatt 23.083 0 65.363 92.058 180.504 
Bankkonto – 
mastergrad 

157.528 0 0 0 157.528 

Aksjer og andeler 33.200 0 0  33.200 
Sum eiendeler 2.964.724 262.881 629.431 696.578 4.553.614 
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TABELL III 
 
Eiendeler; fordelt etter punkt 1, 2 og 3 over: 
 

 
Bankkonto – skattetrekk er fordelt kun mellom de som har hatt ansatte; studiesenter og 
regionråd. Ved deling er laget en brøk i forhold til samlet skyldig skattetrekk; kr. 88.446 
og hvor studiesenteret andel er beregnet slik: 23.083/88.446 * 92.058. Tilsvarende 
beregning er gjort for regionrådet. 
 
Ufordelt beløp på kapitalkonto kr. 604.520 er fordelt med andeler tilsvarende de 
enkeltes eiendeler i tabell II. Studiesenteret andel blir da 2.964.724/4.553.614 * 
604.520. For RUST blir beregninga 262.881/4.553.614 *604.520 og for regionrådet 
629.431/4.553.614 * 604.520.  
 
Tabell III over er dermed forslaget til fordeling av eiendelene. Gjeld er henført direkte på 
de enkelte i tabell I. Ved splitting og påfølgende fordeling pr. 31.12.2020 foreslås at gjeld 
fordeles etter tabell I og eiendeler fordeles etter tabell III.  
 
Det har også vært aktivitet i Nord-Troms Regionråd i 2021. For dette året kan hver 
enkelt inn- og utbetaling henføres til en av de tre områdene i tabellene. Dette kan ikke 
gjøres eller gjennomføres før det er besluttet hos hver enkelt deltakerkommune 
prinsipper for splitting av balanse pr. 31.12.2020 og hvilke prinsipper som skal brukes 
for fordeling av inntekter/utgifter og eiendeler/gjeld som er oppstått i 2021. 
 
Det foreslås at fordelt gjeld i tabell I og fordelte eiendeler i tabell III legges til 
grunn for deling av Nord-Troms Regionråd pr. 31.12.2020. 
 
Det foreslås videre at for aktivitet i Nord-Troms Regionråd i 2021 legges til grunn 
at inntekter og utgifter fordeles mellom Studiesenter, RUST og Regionrådet så 
langt de kan henføres til en av disse. Det samme gjelder for tilhørende poster i 
form av eiendeler og gjeld. 
 
 
Ordfører i Kåfjord Bernt Lyngstad fratrådte møtet. 
 
 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Debitorer 7.952 0 3.500 0 11.452 
Krav på tilskudd 500.000 0 331.901 0 831.901 
Bankkonti – drift 40.461 62.881 228.667 0 332.009 
Bankkonto – kapital 2.596.085 234.899 176.036 0 3.007.020 
Bankkonto – skatt 47.108 0 133.396 0 180.504 
Bankkonto – 
mastergrad 

157.528 0 0 0 157.528 

Aksjer og andeler 33.200 0 0  33.200 
Sum eiendeler 3.382.334 297.780 873.500 0 4.553.614 
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Sak 17/21 Havnesamarbeid i Nord-Troms 

Saksdokumenter: 

• Rapport Havnesamarbeidet i Nord-Troms år 3: «Beslutningsgrunnlag 

havneorganisering i Nord-Troms» 

• Vedlegg 1-4 utredninger fra prosjektgruppa 

Saksbehandler: Silja Karlsen, Skjervøy kommune 

 

Forslag til vedtak: 

1. Prosjektgruppa for havnesamarbeidet utformer forslag til saksframlegg og 

samarbeidsavtale mht. havnesamarbeid. Dette behandles i det enkelte 

kommunestyret for tilslutning.  

2. Det etableres en felles stilling uten å etablere et IKS.  

3. Kontorstedet blir der vedkommende som får stillinga bor/ bosetter seg. 

4. Stillingen finansieres etter vanlig 40/60-fordeling basert på folketall. 

5. Samarbeidsavtalen må være tydelig på ansvar og oppgaver tillagt stillinga. 

Ansvarfordeling mellom kommune og fellesressurs må komme tydelig fram 

av samarbeidsavtalen. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saken sendes tilbake til KDU. Regionrådet ber KDU særlig vurdere alternative 

finansieringsmodeller for etablering av en felles havnestilling. Regionrådet ber også 

KDU vurdere mulighetene for å redusere kostnadene som er lagt inn i budsjettet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Bakgrunn 

Havnesamarbeidet i Nord-Troms har avsluttet det tredje året med økonomisk bidrag 

fra Kystverket og egeninnsats fra kommunene, etter at det i sin tid ble initiert av 

Nord-Troms Regionråd. Skjervøy kommune har hatt prosjekteierskapet i prosjektet. 

 

I slutten av fase 2 gjorde regionrådet følgende vedtak (05.11. 2019): 

«Nord-Troms regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 

havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til 

prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som 

skal være med i IKS’et.» 

 

Dette la også grunnlaget for aktivitetene i søknaden til Kystverket for år 3. 

Hovedmålet med prosjektets fase 3 er å konkretisere/implementere 

erfaringene/resultatene fra tidligere prosjektarbeid ved videre faglig arbeid, 

utvikling og forberede etablering av et havne-IKS i Nord-Troms.  
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Dette skal bidra til et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid mellom 

kommunene, som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke sjøtransportens 

konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for 

brukerne. 

 

Den nye Havne- og farvannsloven medfører nye utfordringer for kystkommunene, 

gir nye inntektsmuligheter, men også andre ansvarsforhold enn tidligere. Det er 

derfor viktig at kommunene skaffer seg nødvendig kompetanse på dette området, 

slik at kommunenes arbeid med havnespørsmål skjer i henhold til det nye lovverket. 

Dette krever også at det finnes ressurser som kan håndtere saksbehandlingen og 

utviklingen tilknyttet et lovverk som stadig blir mer innfløkt. 

Det har vært en egen prosjektgruppe for prosjektet Havnesamarbeid i Nord-Troms i 

de ulike fasene. I fase 3 har dette vært prosjektgruppa:  

Jan Inge Karlsen (Kvænangen), Jan Fjære (Nordreisa), Karin Karlsen (Kåfjord), Svein 

Eriksen (Lyngen), Kim Norrie (Storfjord) og Silja Karlsen (Skjervøy). 

Transportutvikling AS har vært leid inn som prosessledelse og faglig bistand. 

Saken har vært drøftet i kommunedirektørutvalget (KDU) 16.02.2021 og 

beslutninger tatt derfra i forhold til organisering og finansering ligger til grunn for 

forslaget til vedtak i dette saksfremlegget. 

 

Organisering 

Nå er prosjektet kommet dit at det er aktuelt å utrede eventuelle organisatoriske 

forbedringer for havnevirksomheten i regionen. Det er stilt spørsmål om regionen 

ønsker en fellesfunksjon for havnespørsmål og drift, eller om det er aktuelt å 

vurdere en eller annen form for et felles havneselskap. Særlig i forhold til 

bestemmelser som følger av ny Havne og farvannslov, kan det være en fordelaktig 

løsning at hele regionen samler slik kompetanse hos en felles ressurs på 

havnespørsmål. Denne ressursen kan dermed også utføre ønskede oppgaver og 

utviklingsprosjekter knyttet til havneområdet for kommunene. 

Vurderingene som er gjort i forhold til organisasjonsmodeller ligger i vedlegg 2. 

KDU foreslår at det etableres en felles funksjon uten at det etableres et IKS: 

 

1. En fellesfunksjon uten at det etableres et IKS 

En fellesfunksjon er normalt en felles stilling (eller flere) hvor kommunene har 

lagt ut oppgaver som med fordel kan løses i fellesskap, -og hvor de ønsker 

mer aktivitet. Dette kan være markedsføring, synliggjøring, inneha kunnskap 

om den nye havne- og farvannsloven, forberede saksbehandling, 

vedlikeholde/oppdatere regulativer, nettsider osv. Man kan normalt ikke 

legge havne- og farvannslovens forvaltningsoppgaver inn i en fellesfunksjon. 

Disse lovpålagte oppgavene må håndteres av kommunene selv, eller et IKS. 
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Fellesfunksjonen kan imidlertid forberede kommunal saksbehandling, men 

ikke fatte selve vedtaket. 

 

Økonomi og finansiering 

Det vil ikke nødvendigvis være store kostnadsmessige forskjeller om man etablerer 

en fellesfunksjon (uten selskapsdannelse) eller et IKS uten aktiva. Velger man en 

løsning med IKS vil det i første omgang være både praktiske/ økonomiske hensyn 

som tilsier at man etablerer et IKS som fokuserer på selve driften og oppgaver som 

kommunene ser fordeler av å legge ut til et IKS, f.eks. forbedrede saksbehandling, 

markedsføring, rapportering mv. En slik forenklet IKS løsning vil kunne ligne på en 

fellesfunksjon. I prinsippet vil det kunne være snakk om å opprette en stilling felles 

for kommunene. 

 

1. Kostnader 

Det er satt opp følgende estimat for kostnader ved en fellesfunksjon eller en 

enklere form for IKS: 

Utgifter* Kr. 

Lønn og feriepenger 700.000 

Avgifter, forsikring og sosiale 

kostnader 

175.000 

Reisekostnader og møter 75.000 

Kontor, data, drift og abonnementer 75.000 

Markedsføring 250.000 

Annet/ uforutsatt 200.000 

Sum fellesfunksjon/ enklere form IKS 1.475.000 

* Kostnadsanslaget er et estimat, som må vurderes nærmere ut fra hvilke 

arbeidsoppgaver som legges inn i funksjonen/ IKS’et, -og ønsket 

aktivitetsnivå. 

 

2. Finansiering 

Finansiering vil normalt måtte skje ved en kostnadsdeling mellom 

kommunene. Dette kan gjøres ved at man benytter et likt beløp pr kommune, 

eller en form for fordeling etter f.eks. innbyggertall e.l.  

KDU foreslår at fordelingsnøkkelen 40/60 basert på folketall benyttes. 

Vurderingene som er gjort i forhold til finansieringsmodeller ligger i vedlegg 

3. 

 

Andel basert på folketall: 
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Fast sats   

(40 %) 

Andel 

basert på 

folketall* 

Total 

sum 

Total 

andel % 

Kvænangen 98 333 67 252 165 585 11 

Nordreisa 98 333 274 484 372 817  25 

Skjervøy 98 333 165 278 263 611 18 

Kåfjord 98 333 116 942 215 276 15 

Lyngen 98 333 157 767 256 101 17 

Storfjord 98 333 103 277 201 611 14 

Nord-Troms 590 000 590 000 1 475 

000 

100 

*andel basert på folketall (60 % andel x %-vis antall innbyggere) 

 

Må alle kommunene være med? 

Kommunene kan vurdere beslutningsgrunnlaget forskjellig, med den konsekvens at 

ikke alle blir med. Det er ingen formell begrensing knyttet til dette, men kanskje en 

politisk, fordi man ønsker at alle skal være med. Helgeland regionråd etablerte et 

havne-IKS i 2018. En av kommunene i regionen valgte å ikke delta, men IKS’et ble 

stiftet og er i drift.  

Det er også slik at enkelte kommuner kan velge en annen organisasjonsform enn i 

dag, og likevel delta i en fellesfunksjon. Hvis f.eks. en av kommune ønsker å skille 

ut havneaktiviteten i et eget KF (kommunalt foretak), kan dette KF’et delta i et IKS 

eller en fellesfunksjon med avgrensede oppgaver. 

Deltakelsen avklares i det enkelte kommunestyret. 

 

Kontorsted 

Der vedkommende som får stillinga bor/bosetter seg. 

 

Effekter av havnesamarbeid og arbeidsoppgaver er satt opp i vedlegg 4. 

 

Prosjektgruppa foreslår følgende fremdriftsplan:  

Januar 2021: Saken drøftes i kommunedirektørutvalget. Her bestemmes  

organisering, fordelingsnøkkel for finansiering og evnt. plassering av stilling. 

Første kvartal 2021: Saken legges fram til regionrådet for tilslutning. 

Andre kvartal 2021: Prosjektgruppa utarbeider samarbeidsavtale som behandles i 

KDU. 

Andre - tredje kvartal 2021: Saken legges fram til de enkelte kommunestyrene for 

tilslutning. 

Tredje - fjerde kvartal 2021: planlegging av drift (avhengig av behandling i 

kommunestyrene) 

Første kvartal 2022: Tilsetting og oppstart av fellesfunksjon. 
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Sak 18/21 Forslag til samarbeidsavtale etablering av interkommunalt politisk råd 

 
Innspill til forslag til samarbeidsavtale gitt i møte: 

• Navn bør være Nord-Troms interkommunale politiske råd 

• Kontorsted: ikke nødvendigvis gitt. Ansatte bør påregne reisevirksomhet. 

Fokus på kompetanse og rett person er viktig 

• Vertskommune bør avklares 

• Ulike modeller med hensyn til administrativt råd/kommunedirektørutvalget 

kan vurderes 

 

Fremdrift: 

• Det kjøpes bistand for å sikre framdrift 

• Neste møte i arbeidsgruppa er 15. april. Det avholdes eget møte i regionrådet 

etter arbeidsgruppemøte, før møtet i representantskapet 27. april 2021 

 

Vedtak: innspill gitt i møte tas med i det videre arbeidet.  

 

 

Forslag til samarbeidsavtale fra arbeidsgruppa: 

 

Samarbeidsavtale 

1. Referanser 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd er oppnevnt med hjemmel i LOV-2018-06-22-

83 – Kommunelovens kapittel 18. 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd er et eget rettssubjekt og med eget organisa-

sjonsnummer. Rådet har medlemskommuner fra de tidligere regionrådene Tromsøområdet og 

Nord-Troms.  

2. Formål 

Formålet er samarbeid om samfunns- og næringsutvikling i regionen samt felles politisk 

påvirkning i og utenfor regionen, som tjener regionens utvikling. Dette skal skje gjennom å 

fremme regionen og enkeltkommuner som én regional utviklingsenhet. Rådet skal søke 

utvikling og samarbeid om store og små prosjekter som involverer medlemskommunene og 

aktører utenfor regionen. Samarbeidet skal bygge på konsensus, åpenhet og gjensidig tillit.  

Tromsøområdets interkommunale politiske råd består av følgende kommuner (alfabetisk): 

− Balsfjord 

− Karlsøy 

− Kvænangen  

− Kåfjord 

− Lyngen 

− Nordreisa 
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− Skjervøy 

− Storfjord 

− Tromsø 

 

Visjon og overordnet mål   

Tromsøområdets interkommunale politiske råd skal være en organisasjon som arbeider for at 

kommunene i nettverket utvikler en samlet evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer 

gjennom samarbeid, allianser, attraktivitet, kunnskap, miljøfokus og innbyggernes tillit.  

 

3. Økonomisk deltakeransvar 

Den enkelte deltaker i Tromsøområdets interkommunale politiske råd har ubegrenset 

økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser, fordelt etter innbyggertall ved siste 

årsskifte. Grunntilskuddet holdes utenom. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlede 

økonomiske forpliktelse.  

 

4. Administrativ organisering 

 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd skal ha et sekretariat til å utføre de oppgaver 

som rådet bestemmer gjennom budsjett og planer. Sekretariatet ledes av en daglig leder, som 

dessuten har møte-, tale og forslagsrett i alle organisasjonsenheter i rådet.  

Sekretariatet kan, foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for rådet og et 

arbeidsutvalg, foreta utredninger samt administrere prosjekter i tråd med rådets intensjoner 

og beslutninger.  

Sekretariat kan i den utstrekning rådet finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for 

permanente og midlertidige interkommunale organer samt utvalg som defineres inn under 

rådets virkefelt.  

Ansatte 

Administrasjonen i Tromsøområdets interkommunale politiske råd består av: 

− Daglig leder 

− Inntil x prosjektmedarbeidere 

− Administrasjonen kan utvides med flere ansatte, avhengig av saksområder og 

finansiering. 

Vertskommuneansvar 

Vertskommune for rådet er x kommune. x kommune forplikter seg til å støtte administrasjonen 

med følgende tjenester: 

− Fakturering 

− Regnskapsføring 

− Revisjon 

− Arkivtjenester 

− IKT- støtte 

Arbeidsgiveransvar 

x kommune forvalter arbeidsgiveransvaret for rådets ansatte. Dette innebærer at x kommune 

er delegert myndighet til å ivareta rådets ansatte ift. lønn, tariff- og pensjonsrettigheter. 

Ansatte i regionrådet omfattes og ivaretas av hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler. 
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Tilsetting, lønn, avskjedigelse og permisjon 

Arbeidsutvalget er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og 

permisjonssaker for daglig leder. 

Daglig leder, sammen med arbeidsutvalget, er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, 

lønns-, avskjedigelses- og permisjonssaker for administrativt ansatte. 

x kommune yter støtte til rådet administrativt i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og 

permisjonssaker.  

Rådet skal konsulteres og holdes fortløpende orientert om alle tilsettings- og avskjedigelses-

saker. 

5. Politisk organisering av rådet 

 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd består av ordførerne fra hver av 

deltagerkommunene. Varaordførerne fra medlemskommunene er vara for sine respektive 

ordførere i rådet. Kommunedirektører fra hver medlemskommune har møte- og talerett. 

Daglig leder har møte- og talerett. 

Rådet skal ha et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder i rådet. Rådet velger selv leder 

og nestleder. Daglig leder har møte, tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget skal sammen med 

daglig leder fastsette møteplan for rådsmøtene. Arbeidsutvalget skal behandle og godkjenne 

utkast til årsberetning og årsregnskap forut for årsmøtet. 

Det føres protokoll over alle saker og vedtak som behandles av regionrådet. Gyldig vedtak 

kan fattes når minst halvparten av medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett er til stede. 

 

Representasjonen følger valgperioden, det vil si at den til enhver tid sittende ordfører 

representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges for to år av gangen på 

rådsmøtet i november måned. 

Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas supplerings-

valg så snart som mulig på ordinært rådsmøte.  

 

Rådets oppgaver defineres av rådet selv, men rådet har ansvar for følgende faste oppgavefelt:  

− Valg av leder og nestleder hvert andre år  

− Vedta årsplan med tilhørende budsjett  

− Godkjenne årsberetning med tilhørende årsregnskap for rådet  

− Rullering av strategiplan hvert fjerde år  

 

Rådet skal også bidra til at aktuelle politiske temaer settes på dagsordenen i regionen, 

gjennom jevnlige møter og arrangementer. 

Stortingspolitikere fra Nord-Norgebenken inviteres til rådets møter og gis anledning til å 

informere om viktige saker. 

 

Organisasjonsskisse: 

Møte- og talerett: 

Daglig leder 

Kommunedirektører/ rådmenn 

Tromsøområdets interkommunale 

politiske råd /representantskapet 

Ordførere fra medlemskommunene 

Arbeidsutvalget 

Leder og nestleder 

Møte- og talerett: 

Daglig leder 
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6. Saksområder 

Intensjonen med Tromsøområdets interkommunale politiske råd (IPR) er å søke enighet 

omkring saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Valg og 

prioritering av saksområder følger som en konsekvens av valg og prioriteringer i den til 

enhver tid gjeldende regionale næringsutviklingsplan. Saksområdene er imidlertid, på lik linje 

med næringsutviklingsplanen, dynamiske, og vil kunne endres.  

Rådet velger i tillegg ytterligere saksområder som faller naturlig inn under oppgavefeltet 

samfunnsutvikling. Saksområdene deles opp og organiseres på mest mulig praktisk måte. 

Rådet velger hovedansvarlige for de ulike saksområder blant rådets medlemmer, som ikke har 

leder- eller nestlederrolle i gjeldende virkeperiode. Hovedansvarlige har et spesielt ansvar 

for saksutredning innen valgt saksområde.  

 

 

 
Eksempler på saksområder: 

− Kompetanseutvikling og utdanning 

− Nærings- og samfunnsutvikling 

− Samferdsel og infrastruktur 

− Innovasjon og entreprenørskap 

− Ungdom 

− Helse 

− Forsvar 

 

7. Saksbehandling 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd fører protokoll. Vedtak som forplikter den 

enkelte kommune økonomisk, utover rådets budsjett, er ikke gyldig før saken er behandlet i de 

berørte kommuner.  

8.  Årsmøte 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd holder årsmøte hvert år innen utgangen av 

juni. Årsmøtet behandler følgende saker:  

− Årsmelding foregående år. 

− Regnskap foregående år. 

− Budsjett påfølgende år. 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når rådets leder, eller mer enn halvparten av de 

deltakende kommuner, forlanger det.  

 

 
Tromsøområdets 

IPR 
Ordførere 

 
Arbeidsutvalget 

Leder (Ordfører 1) 
Nestleder (Ordf. 2) 

 
Saksområde A 

Ordfører 3  
Saksområde B 

Ordfører 4  
Saksområde C 

Ordfører 5  
Saksområde D 

Ordfører 6  
Saksområde E 

Ordfører 7  
Saksområde F 

Ordfører 8  
Saksområde G 

Ordfører 9 

Fig. 1 Fordeling av saksområder 
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9. Budsjett, økonomi, revisjon, myndighet 

Budsjett for påfølgende år godkjennes av Tromsøområdets interkommunale politiske råd i 

årsmøtet. 

Årlige utgifter til drift av rådet dekkes av medlemskommunene etter en fastsatt fordeling 

basert på innbyggertall samt et fast årlig beløp i henhold til vedlagte økonomimodell. Det 

årlige beløpet justeres for lønns- og prisstigning. Økonomimodellen må vedtas av 

medlemskommunene. 

Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning over neste års budsjett, eller dekkes inn av 

disposisjonsfond. Regnskapsoverskudd føres til disposisjonsfond. 

Attestasjon- og anvisningsmyndighet er delegert til daglig leder i administrasjonen. 

10. Endringer av samarbeidsavtalen 

Endringer i avtalen kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 

enstemmighet.  

Endringer som innebærer økonomiske forpliktelser utover vedtatte budsjett, må godkjennes av 

kommunestyrene hos hver deltakerkommune. 

11. Oppsigelse av avtale 

Den enkelte kommune kan med minimum ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold i 

Tromsøområdets interkommunale politiske råd, og kreve seg utløst fra dette. Uttreden skjer 

fra og med årsskiftet etter at det er gått minimum ett år fra skriftlig varsel er mottatt.  

12. rådsoppløsning 

Oppløsning av Tromsøområdets interkommunale politiske råd kan bare skje dersom to 

tredjedeler av medlemskommunenes kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Hver av de 

deltakende kommuner skal ved oppløsningen av rådet være ansvarlig for sin del av 

forpliktelsene, i forhold til folketallet ved siste årsskifte. 

13. Ikrafttredelse 

Denne avtale trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige medlemskommuner. 

 

 

Vedlegg: Økonomimodellen ref. pkt. 9 i Samarbeidsavtalen. 

 

 

 

 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 

Orientering kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen ved ordfører i Lyngen 

• Rapporten er ferdigstilt for ca 14 dager siden 

• Tallmateriale –statistikk, intervju SVV 

• Modell som dokumenterer trafikkøkning 

• Rapporten sendes ut til kommunene i regionen 
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Status oppdatering kunnskapsgrunnlag transportinfrastruktur ved ordfører i 

Skjervøy 

• Regionrådet har gjort vedtak 

• Skjervøy kommune ved ordfører er ansvarlig for oppfølging 

• Det er gjort en muntlig avtale med Arena Nord-Troms. Så snart det er landet 

en skriftlig avtale starter arbeidet opp  

 

Status prosjekt Drivkraft Nord-Troms ved daglig leder 

• Prosjektet er delt opp i arbeidspakker for hvert satsingsområde 

• Det er inngått skriftlige avtaler for prosjektgjennomføring for kvenkultur, 

ungdomsmedvirkning og grensetjenesten 

• Med hensyn til Campus Nord-Troms utføres arbeidet av administrasjonen, 

med kjøp av bistand for enkeltoppdrag (grunnlag for stiftelse (vedtekter og 

økonomi), gjennomføring av kompetanse-webinar 20. april, og prosjektplan 

utviklingsprosjekt) 

• Prosjektslutt er 31.05.21 

• Sluttrapportering/overlevering er planlagt til regionrådsmøte 25. mai 

 

 

Status prosjekt Kompetanspilot Nord-Troms 

• Fylkeskommunen er prosjekteier. 2 piloter i fylket; Syd-Varanger og Nord-

Troms 

• Prosjekt i 3 år 

• Samhandler med Lyngen kommune for å lyse ut en 100 % stilling (to 50 % 

prosjektstillinger) 

• Tips til gode rådgivere; kommunedirektøren i Kvænangen (er fra Oulo), 

grensetjenesten. Saken kan også løftes inn i Tornedalsrådet 

 

 

 

DRØFTING: 

 

Henvendelse fra Statsforvalteren vedrørende samarbeid om arrangering av 

statsborgerseremonier i Troms og Finnmark. Tilbakemeldinger fra møtet: 

• Positivt med regionalisering av statsborgerseremonier 

• Statsforvalteren bør fortsatt ha ansvaret for gjennomføringen av 

seremoniene, men gjerne arrangere dette ute i regionen 

 

Høring av vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og Finnmark 

vannregion for planperiode 2022-2027 

• Regionrådet har ikke kapasitet til å følge opp denne saken 
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• Naturlig at saken følges opp av vannområdeutvalgene 

 

Sak fra Kåfjord kommune: Vedrørende felles forliksråd; 

• Ønsker at det tas opp i forhold til hvor mange møtefullmektiger hver kommune skal 
ha, når det gjelder det felles forliksrådet i Nord-Troms. 

• Så vidt jeg veit, er det kun Nordreisa kommune som har valgt 3 møtefullmektiger, 
men det må tas en avgjørelse på hvor mange møtefullmektig skal hver kommune 
ha. 

• I dag har jeg 1 person som ønsker å fortsette, mens de andre 2 som var i forrige 
periode, ikke ønsker gjenvalg. 

Orientering ved Bernt om saken. Enighet i regionrådet om at saken må sjekkes opp  

til neste møte. Aktuelt med felles møtefullmektiger? Dette kan sjekkes med 

lensmannen. Bernt følger opp saken til neste møte. 

 

 

 

ÅPEN POST 

 

Prosess ansettelse daglig leder i regionrådet 

• Første møte er avholdt i ansettelsesutvalget 

• Det må kjøpes bistand til rekruttering 

• Kontorsted bør være i en av kommunene i Nord-Troms 

 

Etablering av folkehøgskole i Lyngen 

• Ønske om uttalelse/støtteerklæring fra regionrådet 

• Ordfører i Lyngen utarbeider forslag til neste møte 

 

 

REFERATSAKER: 

Fra Midt-Troms Rådet: Uttalelse Helsefellesskap 

Med tilsvar fra UNN, samhandlingsavdelingen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

 

 

 

 

Møtet hevet kl 1147 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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Fra: Inger Marie Bergseth (inger@bbft.no)
Sendt: 18.03.2021 18:13:10
Til: postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; postmottak@kautokeino.kommune.no;
postmottak@hasvik.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no;
postmottak@harstad.kommune.no; Postmottak@kvafjord.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
post@tjeldsund.kommune.no; Post@senja.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no;
postmottak@bardu.kommune.no; post@balsfjord.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; Post Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy; Nordreisa kommune; Sentralbord
Kvænangen kommune; post@lavangen.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no
Kopi: 

Emne: Søknad om statlige midler til utbygging av bredbånd i din kommune
Vedlegg: Brev til Rådmenn og kommunedirektør - Søknadsprosessen tilskudd bredbåndsutbygging 2021.pdf
Bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd
 
Se vedlagt brev til rådmann/kommunedirektør
 
Tilbakemeldingsfrist om bistand fra Bredbåndsfylket AS er satt til 1.april 2021
 
 
Med vennlig hilsen
 
Inger Marie Bergseth
Prosjektleder
Bredbåndsfylket AS
Mobil: 958 88 045
E-post: inger@bbft.no | www.bredbandsfylket.no
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Tromsø 18.03.2021  
  
Bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd  
  
  
I forbindelse med søknad om statlige midler til utbygging av bredbånd i din kommune, ønsker 
Bredbåndsfylket AS å tilby bistand med søknadsprosess og oppfølging av tilbydere i utbyggingsfasen.   
  
Vi kan også bistå med 2. gangs utlysning i Mercell for de kommuner som fikk tilskudd i 2019 og i 
2020, dette gjelder de kommuner som ikke fikk tildelt sine prosjekt i den felles utlysningen.   

   
Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse, kompetanse innen FOA, og kan vise til flere års erfaring 
med søknadsprosess og inngåelse av kontrakter med utbygger.   

  
Prosessen med å innhente nødvendige opplysninger som skal danne grunnlag for en søknad om 
offentlige midler, bør starte så tidlig som mulig.   
  
Troms og Finnmark fylke er ifølge oppdragsbrevet 18.02.2021 fra Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementets (KMD) tildelt en ramme på kr 16.514.320.    
  
Fylkeskommunen har satt 20. april 2021 som frist for innsending av kart over områder som kommunen 
ønsker å søke tilskudd til. Disse områdene skal fylkeskommunen legge ut på høring i DOFFIN, og 
søknadsfristen på bredbåndsmidler er satt til 20. mai 2021.   
  
Frist for å søke bistand fra Bredbåndsfylket AS  
Hvis din kommune ønsker bistand fra Bredbåndsfylket AS i søknadsprosessen, må det 
gis beskjed til undertegnede om dette senest 1. april 2021  
  
  
  
Med vennlig hilsen  
   
Inger Marie Bergseth  
Bredbåndsfylket AS  
Prosjekleder  
Mobil: +47 958 88 045  
E-post: inger@bbft.no | www.bredbandsfylket.no  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/59-5 

Arkiv:                L83  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 11.03.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/21 Nordreisa formannskap 25.03.2021 

 

Salg av næringstomter Havna i Sørkjosen 

Vedlegg 
1 Retningslinjer for salg av næringsarealer 
3 Søknad 
4 Næringstomt Sørkjosen 
  
  
  

 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet viser til Retningslinjer for salg av næringsareal for Nordreisa kommune og 
innkomne søknader om kjøp av næringsareal på industriområdet i havna i Sørkjosen. 
 

1. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3000 m2 til SUS v/ Morten Elveskog 
med tomteplassering lengst nord på industriområdet (sør for kommunens installasjoner). 

2. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3500 m2 til selskapet Drift og Service 
Nord AS med tomteplassering etter nærmere avtale. 

3. Administrasjonen delegeres myndighet til å inngå avtaler, avklare eksakt tomteplassering 
og fastsette øvrige vilkår.  

 
 

Saksopplysninger 
Det er kommet inn to søknader/ønsker om kjøp av tomt til næringsvirksomhet i havna i 
Sørkjosen. Begge henvendelsene angår det samme arealet, som ligger nærmest kommunens 
renseanlegg for kloakk lengst nord i det regulerte området.  
Arealet som i reguleringsplan for område, plan id 19422000 007, er regulert til forretning og 
industri er på totalt i underkant av 20000 m2. Resterende areal i havna er avsatt til havneområde. 
Se vedlagte kartskisse. 
Allerede disponerte arealer innenfor det regulerte området: 

 Gnr 47, bnr 293 tilhørende Sjøtransport AS utgjør 965 m2. 
 Gnr 47, bnr 294 på ca 1350 m2 festes av Felleskjøpet.  
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 Kaiveien innenfor det regulerte området utgjør ca 1000 m2.  
 Kommunen har sitt renseanlegg for kloakk lengst nord og det er i tillegg nødvendig å 

reservere et areal til eventuelt framtidige pålegg om ytterligere rensetrinn. Arealet til 
dette formålet utgjør ca 2400 m2. Til informasjon har Avfallsservice AS sitt 
septikavvanningsanlegg samlokalisert med kommunens renseanlegg. Selv om det er 
rensing av luft inni bygget, kan det tidvis også være luktproblemer nært utenfor bygget. 

 
Når vi tar hensyn til allerede disponerte arealer, betyr det at resterende arealet som kan selges 
utgjør ca 14300 m2.  
Den første henvendelse på kjøp ble mottatt 24.08.2020. Det er en anleggsbedrift som ønsker å 
bygge lokaler for sin bedrift, samt ha oppstillingsplass for maskiner, utstyr og kjøretøy. De 
ønsker å kjøpe ca 3500 m2 og har muntlig gitt uttrykk for at de ønsker plassering nærmest 
kommunens avløpsanlegg pga nærheten til havna hvor det kan være mulig å få i land f.eks 
masser og annet fra båt og som krever stor plass og evt midlertidig lagringsmuligheter.  
Den andre bedriften som ønsker å kjøpe på samme areal er et selskap under stiftelse (SUS) og 
det planlegges et utleie- og administrasjonsbygg med et tomteareal på ca 2500-3000 m2 med 
eventuell mulighet for utvidelse. Denne henvendelsen ble mottatt 14.01.2021. I samtale med 
kontaktperson ønsker de denne plasseringen lengst nord på grunn av utsikten.  
I sak 3/21 vedtok Nordreisa kommunestyret retningslinjer for salg av næringsarealer for 
Nordreisa kommune og prisen ble fastsatt til kr 175 m2.  
 
I pkt 3 står det om opsjonsavtaler:  

Kommunen kan inngå opsjonsavtaler med potensielle kjøpere, alternativt 
formidlere/markedsførere av næringseiendom. 
 
Kommunen kan etter søknad fra interessent inngå avtale om opsjon (håndgivelse) for 
næringstomt i et år, med mulighet til forlengelse ytterligere et år. Opsjon betyr at kjøperen 
har en rett, men ikke plikt, til å erverve avtalt areal innenfor et nærmere avtalt tidspunkt. 
Det skal i søknaden foreligge kartskisse med tomteareal og det skal defineres hva slags 
formål tomta ønskes benyttet til.  
 
Næringstomt som det er inngått avtale med kommunen om skal tas i bruk innen 1 år fra 
tilsagnet er datert. Dette betyr at det skal være igangsatt byggearbeid eller annen fysisk 
tilrettelegging knyttet til oppstart av næringsvirksomhet. Denne fristen skal fremgå av 
tilsagnsbrevet, og skal tas inn i skjøtet.  
 
Fristen kan etter skriftlig søknad vedtas forlenget av Formannskapet med inntil et år. 

 
I pkt 4 står det om gjenkjøpsklausul:  

Dersom næringstomt ikke tas i bruk/utbygges som forutsatt innen fastsatte frister, skal 
eiendommen tilbakeselges til kommunen og til samme pris som tomta ble kjøpt for. Det 
samme gjelder for festeavtaler (leie). 
 
Ubebygd næringstomt kan ikke videreselges uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Ved et 
videresalg av ubebygd eiendom har kommunen forkjøpsrett til samme pris som tomta ble 
kjøpt for innenfor en periode på 2 år fra erverv. 
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Vurdering 
Praksis ved salg av tomter har vært at de som har gjort den første henvendelsen om kjøp av areal 
får sitt ønske om plassering oppfylt.  
Kontaktperson for første henvendelse har opplyst at han ønsker denne tomten pga nærhet til 
havna. Kontaktperson for den andre henvendelsen opplyste at samarbeidspartene ønsket 
plasseringen lengst nord på grunn av utsikten.  
 
Etter en samlet vurdering vil vi anbefale at de aktuelle tomtesøkerne får opsjon på tomtearealer i 
Sørkjosen havn. Videre vil vi anbefale at Selskap under Stiftelse v/Morten Elveskog får tilbud 
om tomteplassering lengst nord på industriområdet. DNS v/Hans Albert Hansen tilbys annen 
passende plassering på området. 
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Retningslinjer for salg av næringsarealer for Nordreisa kommune 

 

 

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 4. Februar 2021 PS 3/21 (sak nr. 2015/192)  

1. Innledning og definisjon 
 
Nordreisa kommune vil legge til rette for næringsutvikling bl.a. ved å ha attraktive og 
tilgjengelige områder (tomter) som bedrifter kan kjøpe eller leie (feste). Kommunen vil bidra til at 
tilgjengelig næringsareal disponeres slik at det gir god samfunnsmessig nytte, arbeidsplasser og 
lokal verdiskaping. Disse retningslinjene fastlegger kommunens praksis ift næringsområder. 
 
Det vil variere hva som er av tilgjengelige næringstomter, og det vil ofte være aktuelt med 
samarbeid mellom kommunen og private aktører for å utvikle næringsretta områder. Områder 
som etableres til næring/industri skal som hovedregel være selvfinansierende i Nordreisa 
kommune. 
 
Næringsareal defineres som areal avsatt i vedtatt kommunal plan til industri, tjenesteyting eller 
annen forretningsmessig virksomhet. Disponering av areal til næringsmessig virksomhet skal 
være i henhold til reguleringsplan og kan omfatte ulike formål som bygg, installasjoner, anlegg, 
produksjon, lagring, parkering, veg m.v. 
 

2. Salg av næringsarealer fra Nordreisa kommune  

Salg av næringsarealer skal baseres på selvkostprinsippet. I selvkostprinsippet ligger kommunens 
samlede kostnader til erverv, regulering, prosjektering og opparbeidelse av arealer, som skal 
belastes på det aktuelle arealet. Markedsverdi- og behov for næringsutvikling skal hensyntas. Det 
fastsettes en pris for hvert enkelt av nåværende og fremtidige områder basert på dette.  

Prisen for arealene i Havna og ved Europris fastsettes til kr 175 pr m2.  

3. Opsjonsavtaler 
 
Kommunen kan inngå opsjonsavtaler med potensielle kjøpere, alternativt 
formidlere/markedsførere av næringseiendom. 
 
Kommunen kan etter søknad fra interessent inngå avtale om opsjon (håndgivelse) for 
næringstomt i et år, med mulighet til forlengelse ytterligere et år. Opsjon betyr at kjøperen har 
en rett, men ikke plikt, til å erverve avtalt areal innenfor et nærmere avtalt tidspunkt. Det skal i 
søknaden foreligge kartskisse med tomteareal og det skal defineres hva slags formål tomta 
ønskes benyttet til.  
 
Næringstomt som det er inngått avtale med kommunen om, skal tas i bruk innen 1 år fra 
tilsagnet er datert. Dette betyr at det skal være igangsatt byggearbeid eller annen fysisk 
tilrettelegging knyttet til oppstart av næringsvirksomhet. Denne fristen skal fremgå av 
tilsagnsbrevet, og skal tas inn i skjøtet.  
 
Fristen kan etter skriftlig søknad vedtas forlenget av Formannskapet med inntil et år. 
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4. Gjenkjøpsklausul for ubebygd eiendom 
 
Dersom næringstomt ikke tas i bruk/utbygges som forutsatt innen fastsatte frister, skal 
eiendommen tilbakeselges til kommunen og til samme pris som tomta ble kjøpt for. Det samme 
gjelder for festeavtaler (leie). 
 
Ubebygd næringstomt kan ikke videreselges uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Ved et 
videresalg av ubebygd eiendom har kommunen forkjøpsrett til samme pris som tomta ble kjøpt 
for innenfor en periode på 2 år fra erverv. 
 
5. Rutiner for saksbehandling 
 
Politisk vedtak kreves som grunnregel, jfr. delegasjonsreglementet: 
 Beslutning om tomtetildeling ved salg og bortfeste over 5 år 
 Opsjonsavtale på næringsareal/ tomt 
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for at tilrettelegging og salg/feste av næringstomter er effektivt 
ivaretatt i kommunen. Kommunedirektøren eller den han bemyndiger (delegasjon) kan inngå 
avtale for kortsiktige leieforhold inntil 5 år og oppsigelsestid inntil 1 år. 
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Fra: Morten Elveskog (morten@elveskog.no)
Sendt: 14.01.2021 10:59:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: UNNTATT OFFENTLIGHET Søknad tildeling av areal.
Vedlegg: UNNTATT OFFENTLIGHETEN Søknad om tildeling av areal .pdf
Se vedlagt brev:
 
OBS: Bes om at dette undras offentligheten og undergår konfidensiell behandling.
 
Med Vennlig Hilsen
 
Elveskog AS v/Daglig Leder
Morten Elveskog
Mail: morten@elveskog.no
Telefon: +47936 91 663
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  14.01.2021 Storslett 

Nordreisa Kommune 
 
 
 
Selskap Under Stiftelse (SUS) 
 
 
 
På vegne av en gruppe investorer planlegges det et utleie- og administrasjonsbygg i 
Nordreisa. Med i planleggingen er en stor industriaktør (heretter kaldt samarbeidspartner).  
 
Investorgruppen består av lokale og regionale aktører.  
 
Etter ønske fra investorgruppen og vår samarbeidspartner, bes det om at denne 
forespørselen blir unntatt offentligheten, og underlagt konfidensiell behandling. Dette er 
avgjørende for om prosjektet kan realiseres.  
 
På vegne av Selskap Under Stiftelse (SUS) ser vi på alternativer for realisering av vårt 
prosjekt. Vi har sett på flere potensielle lokaliseringer men har i samråd med vår 
samarbeidspartner kommet til konklusjonen om at eneste mulighet i Nordreisa Kommune er 
i området rundt Kai Veien.  
 
Vi ønsker herved og søke om og få tildelt tomt/areal i dette området. (se kartutsnitt under) 
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  14.01.2021 Storslett 

Byggets størrelse vil slik det ser ut nå bli 3-400m2 i grunnflate og 3 etasjer. 
Tomtens areal burde være ca 2500-3000m2 med eventuelt mulighet for utvidelse.  
 
For det videre planleggingsarbeidet bes det om at følgende informasjon oversendes SUS:  
 

- Reguleringsplan for området.  
- Informasjon angående eventuelle restriksjoner forbindelse med Restriksjonsplan for 

Sørkjosen Lufthavn.  
- Er området å anse som byggeklart? 
- Hvilken kostnad vil bli reelt i forbindelse med kjøp av tomt/areal? (priser per kvm) 
- Informasjon vedrørende tilknytningsavgifter? 
- Påløpende skatter og avgifter? 

 
 
Ber med dette om snarlig tilbakemelding. 
 
 
Med Vennlig Hilsen  
 
Morten Elveskog 
Selskap Under Stiftelse (SUS) 
 
Mail: morten@elveskog.no 
Telefon: +47936 91 663 
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Fra: DSN AS (driftogservicenord@yahoo.com)
Sendt: 21.09.2020 09:57:45
Til: May Rita Halonen
Kopi: 

Emne: Re: Næringstomt Sørkjosen
Vedlegg: 

Hei . Vi ønsker opsjon på ca 2500m2 helt nederst på området ( helt imot kommunalt renseanlegg ) 

Hans-Albert Hansen 

Sent from Yahoo Mail for iPhone

On fredag, september 11, 2020, 5:40 pm, DSN AS <driftogservicenord@yahoo.com> wrote:

Sent from Yahoo Mail for iPhone

Begin forwarded message:

On onsdag, september 9, 2020, 1:37 pm, May Rita Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>
wrote:

Hei
Vi har nå hatt en prat om dette og kommet fram til at vi må fremme sak til
formannskapet om å kunne få selge næringstomter i havna. Pris pr m2 vil være ca kr
300. Det begrunnes med at området er opparbeidet og så godt som helt klargjort. Vi
har en til henvendelse om arealer der og ønsker at du gir en klar tilbakemelding så
snart som mulig og hvor stort areal du ser for deg at du kan trenge. Formannskapet
skal ta denne saken opp til diskusjon den 17. september.
 

Vennlig hilsen
 
May Halonen
Virksomhetsleder utvikling
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 42

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr:
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943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

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

 
 

From: May Rita Halonen 
Sent: Friday, September 4, 2020 9:25 AM
To: DSN AS <driftogservicenord@yahoo.com>
Subject: RE: Næringstomt Sørkjosen
 
Hei igjen.
Tomta i industriveien skal selges og vi antar at det ikke er flere ledige arealer der.
Til uka en gang skal vi ta et møte på hva som må til for at vi skal kunne avgi/selge
arealer i havna. Du får beskjed etter det.
 

Vennlig hilsen
 
May Halonen
Virksomhetsleder utvikling
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 42

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr:
943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

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

 
 

From: DSN AS <driftogservicenord@yahoo.com> 
Sent: Monday, August 24, 2020 3:06 PM
To: May Rita Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>
Subject: Næringstomt Sørkjosen
 
Hei. 
 
Viser til hyggelig samtale sist uke vedrørende tomt for næringsbygg.
 
 
Vi ønsker å bygge Lokale for vår bedrift og ser etter passende Næringstomter som kommunen
disponerer. 
Kan dere sende over hvilke områder kommunen har areal for salg til næring.  og hvilken pris
som gjelder for disse .
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Mvh
 
Drift og Service Nord AS 
Hans-Albert Hansen 
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Drift og Service Nord AS 
Reisadalen 950 
9154 Storslett 
 
 
Nordreisa kommune                                                                           20.03.2021 
Postmottak  
9156 Storslett 
 
 
 

Salg av næringstomter Havna i Sørkjosen 
 
 
Drift og service Nord As var i kontakt med kommunen vedr. Kjøp av næringsareal i August 
2020 med ønske om areal lengst Nord på areal som er satt av til næringsformål. 
 
Ser i saksfremlegg at kommunedirektørens innstilling er at selskap under stiftelse, som var I 
kontakt med kommunen med ønske om areal først i Januar 21 er innstilt på det areal som 
vårt selskap ønsket allerede i August 20. 
 
Drift og Service Nord AS har jobbet med prosjektering og planlegging av kontor og 
verkstedbygg helt siden høsten 2020. og bygget er tegnet etter en plassering helt Nord på 
arealet , da med utforming iforhold til utsikt mot sjø.  
 
Vår virksomhet skal drive med utleie av kontorlokaler, verksted og vaskehall, og arealets 
utsikt mot sjø er avgjørende for utforming av bygget og lys og utsiktsforhold for kontordel er 
særdeles viktig. 
 
Vi reagerer sterkt på at et selskap under stiftelse skal gå foran i valg av tomt, og vil bestride 
dette sterkt.  
 
Normal praksis er at den som gjør første henvendelse på et areal får ønske sitt oppfylt. 
Da Drift Og Service Nord Tok kontakt med kommunen var ingen areal klar for salg. Det var 
etter vår henvendelse at kommunen startet arbeidet med klargjøring for salg av dette 
arealet.  
 
Vi har allerede hatt store kostnader med prosjektering og planlegging av bygget, opp mot 
plassering lengst Nord, skal vår tomt bli lengre bak og i skyggen av et annet stort bygg, vil vi 
måtte tegne om hele bygget og da igjen vil det påløpe store kostnader for oss som bedrift. 
Hvem skal ta disse kostnadene? 
 
Drift og Service Nord AS har store planer fremover med tanke på utvikling av arbeidsplasser i 
Sørkjosen knyttet til Dette bygget, samtidig som vi er avhengig av utleie både av kontor og 
verksted.  
 
 



 Ønsket plassering er veldig viktig for oss både i forhold til Utsikt og nærhet til 
båtopptakingsplass , vi skal gi tilbud om service og muligheter for opptak av båter , blir tomt 
flyttet lengre sør vil opptak og flytting av båter bli vanskelig, det samme gjelder håndtering 
av sand fra båt som bånder sand på land, som igjen skal flyttes inn på tomt. 
 
 
 
Ber om at Nordreisa Formannskap behandler denne saken etter normal praksis og tildeler 
areal etter hvem som var først ute med henvendelse! Det er ingen grunn i at et annet 
selskap skal få fortrinn over oss som faktisk var ute lenge før iforhold til ønske om areal.  
 
 Vi er avhengige av å komme igang tidlig sommer 2021 med bygging. 
prosjektering av bygg og grunnarbeid er i sluttfasen.  Blir vi satt på annet areal vil vi i verste 
fall ikke kunne starte tidlig nok og vil da stå i fare for og miste leietakere, noe som ville vært 
katastrofalt for oss som bedrift, dette da leieinntekter er avgjørende for hele prosjektet. 
 
 
Hans-Albert Hansen  
Drift Og Service Nord AS  
 
 



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/796-11 

Arkiv:                U43  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 19.03.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/21 Nordreisa formannskap 25.03.2021 

 

Klage på gitt dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av ny 
akvakulturlokalitet vest for Haukøya 

Vedlegg 
1 Saksfremstilling Skjervøy kommune - Mowi ASA - Søknad om dispensasjon fra 

kystsoneplan for etablering av ny 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune påklager vedtaket gjort i Skjervøy kommunestyre i sak 04/21 den 
09.03.2021 hvor MOWI ASA gis midlertidig dispensasjon fra Kystsoneplanen til etablering av 
ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya.  
 
Klagen begrunnes med at det ikke er tatt hensyn til at Nordreisa kommune, Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark og Mattilsynet har frarådet dispensasjonen med samme bakgrunn og at 
innstillinga til vedtaket også frarådet dispensasjonen. Felles for de negative høringsuttalelsene 
var tiltakets økte belasting for anadrom laksefisk og nærheten til nasjonal laksefjord, noe som 
ikke bare er et regionalt hensyn, men et nasjonalt hensyn som må vektlegges.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune viser til anmodning fra Skjervøy kommune om uttalelse på søknad om 
dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya fra 
MOWI ASA, samt vedtak gjort i møte i Skjervøy kommunestyre 09.03.21. 
 
Uttalelse i saken ble sendt fra Nordreisa kommune den 18.02.2021 med følgende vedtak fra 
Nordreisa formannskap:  
Nordreisa kommune viser til høringsbrev fra Skjervøy kommune med søknad om dispensasjon 
fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokalitet vest for Haukøya. Nordreisa kommune 
vil på det sterkeste fraråde en slik dispensasjon blir gitt i dette området. Det begrunnes med at 
lokaliteten ligger rett utenfor Reisafjorden som er en nasjonal laksefjord og som Nordreisa 
kommunestyre har vedtatt skal være en oppdrettsfri fjord. 
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Vurdering 
Vårt viktigste hensyn, er at lokaliteten skal plasseres rett utenfor Reisafjorden som er en 
nasjonal laksefjord og som vårt kommunestyre har vedtatt skal være en oppdrettsfri fjord.  
 
I vedtak fra Skjervøy kommunestyre er det lagt vekt på at det er en midlertidig tillatelse for i 
utgangspunktet framføring av en generasjon. Videre sies det: ... for det første vekt på at tiltaket 
er reversibelt og etableringen av oppdrettsvirksomhet kan enkelt tas bort igjen dersom ny plan 
ikke omfatter akvakultur for området. For det andre vil en midlertidig dispensasjon kunne sikre 
oss den kunnskap som vi trenger for å vurdere om man skal avsette området til akvakultur 
permanent. På den annen side er det mange positive samfunnsmessige konsekvenser av å 
innvilge dispensasjon; vi får verdiskaping fra en næring vi ønsker å legge til rette for, som gir 
både arbeidsplasser og inntekter til kommunen...  
 
I saksframstillinga er naturmangfoldloven utredet og konklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget jfr 
§ 8-10 er tilstrekkelig og § 9 om føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse. I veiledning til 
Naturmangfoldloven står det blant annet om § 9 at utredning og innhenting av ny kunnskap i en 
tidlig fase av sak vil være at aktuell der: 

 Det er usikkerhet om effekten av påvirkninger på dette naturmangfoldet 
 Tiltakshaver er profesjonell 
 Det er store økonomiske interesser i utfallet av saken.  

 
Veilederen slår fast at selv om § 8 er oppfylt, skal føre-var-prinsippet i § 9 alltid vurderes. Dette 
gjelder særlig når effekten av tiltaket og området ellers ikke er tilstrekkelig kartlagt. I slike saker 
blir føre-var-prinsippet relevant.  
 
Selv om tiltaket skal lokaliseres utenfor hensynssonen til en nasjonal laksefjord, blir anlegget 
liggende rett utenfor fjorden og i vandringsvei for villaksen.  
 
Nordreisa kommune har vedtatt at Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord. Spesielt 
villaksbestanden i Reisaelva er under press og har hatt en nedgang de siste åra. Da er det særlig 
viktig å opprettholde innløpet til elva og fjorden oppdrettsfri. Selv om dispensasjonen er 
midlertidig og i utgangspunktet kun er gitt for en generasjon laks, kan denne perioden være nok 
til at lokasjonen kan påføre villaksen negative konsekvenser som ikke er reversibelt.  
 
Da kystsoneplanen ble vedtatt, ble nettopp dette området tatt ut av planen fordi blant annet 
hensynet til villaksen og nærheten til en nasjonal laksefjord ble vektlagt. Dette er ikke bare et 
regionalt hensyn, men et nasjonalt hensyn som på vektlegges.  
 
I denne høringsrunden er hensynet til laksen og nærheten til en nasjonal laksefjord også vektlagt 
av Mattilsynet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Skjervøy kommune har vektlagt 
økonomiske hensyn og vi kan oppsummert ikke se at fordelene med denne midlertidige 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vedtaket i saken gjort i 
kommunestyret i Skjervøy den 09.03.21 påklages.  
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Mowi  ASA - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny

akvakulturlokalitet vest for Haukøya

Kommunedirektørens innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven  §  19-2  avslås søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for

etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya. Etablering av ny akvakulturlokalitet på dette

området berører viktige interesser som gjør at det krever en planprosess fremfor dispensasjon.

Bakgrunn for innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler at søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturlokalitet vest

for Haukøya avslås. En ny akvakulturlokalitet bør komme gjennom en planprosess, ikke ved å gi

dispensasjon fra planformålet.  I  det samme arbeidet bør en se på alternative lokaliteter i kommunen.

Å  innvilge dispensasjon vil også bidra til å undergrave kystsoneplanen som informasjons- og

beslutningsgrunnlag, spesielt når det er flere viktige interesser som blir berørt. Itillegg bør

dispensasjonssøknaden avslås når statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om

søknaden. Foreslått lokalitet A29 bør heller tas med i vurderingen når kystsoneplanen skal revideres.

Saksopplysninger:

Mowi ASA søker om dispensasjon fra formål i kystsoneplanen for å kunne etablere ny

akvakulturlokalitet vest for Haukøya. Oppdrettsanlegget vil ikke være i tråd med arealformålet i

kystsoneplanen, og det kreves derfor dispensasjon fra planen.

Anlegget som Mowi ønsker å etablere består av 10 bur med totalt rammeareal på ca. 190  x  475 m.

Typisk areal förflåte er ca. 300-450m2. Det er merder, förflåte, förslanger og bøyer som vil være

synlige i overflaten. Rammer og fortøyninger senkes under overflaten og forankres på bunn.

Plasseringen blir som vist på bildet under. Mowi har utarbeidet et par alternative plasseringer for å

hensynta rekefeltet i tillegg, disse ligger vedlagt. De alternative plasseringene tar utgangspunktet i

det arealet som først var innspilt, slik at det er i all hovedsak ramme og fortøyninger som er justert.
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viser områder for fiske med  aktive redskap

Saken  har vært oppe til orientering i Skjervøy formannskapet 16. desember 2020. Utdrag fra

møteprotokoll:

«Representantene  i  formannskapet vil ikke forskuttere noen signaler på vegne av sine partier.

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre ei grundig saksbehandling, der alle sider av

saken belyses. Saken ønskes politisk behandlet i formannskapet i februar.»

Gjeldende plan

Området er omfattet av kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy som trådte i kraft 17.06.2015.

Området hvor Mowi ønsker å etablere akvakultur er i planen avsatt delvis til fiske og delvis til

generell bruk og vern av sjø. Da planen ble utarbeidet var det foreslått som område A29 til

akvakultur. Det kom inn fire innsigelser på dette området fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark (nå

Statsforvalteren), Sametinget, Kystverket og Fiskeridirektoratet. Skjervøy kommunestyre tok A29 ut

av planen i forbindelse med endelig vedtak av kystsoneplanen. Dette medførte f.eks. at
Fylkesmannen og Sametinget trakk sin innsigelse også for A30 (østsiden av Haukøya).
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Søknaden ble sendt ut på høring til interessenter 15.01.2021 med frist for uttalelse 05.02.2021.

Søknaden ble ikke oversendt berørte grunneiere før 27.01.2021. I brev av 29.01.2021 opplyste

kommunen alle interessenter og berørte grunneiere at frist for å komme med uttalelse ble utsatt til

21.02.2021.

Kommunen har mottatt uttalelse fra flere interessenter. Alle innspill ligger vedlagt saken. Det gis kun

et sammendrag fra alle innspill med kommentar til innspillene. Det er innkommet innspill fra Vest-

Finnmark Kystfiskarlag og én grunneier etter fristen. Disse ligger vedlagt, men er ikke kommentert.

Avsender

Fiskarlaget Nord

Sammendrag fra uttalelse

Fiskarlaget Nord mener at omsøkte lokalitet vil redusere

muligheten for å utøve fiske. Spesielt reketrålere siden anlegget vil

etableres tett inntil rekefelt. l tillegg påpekes det at kommunen ikke

kan stille vilkår som ikke har sammenheng med de hensyn som
loven skal ivareta. Fiskarlaget Nord mener kommunen bør se på

lokalitet A29 i forbindelse med rullering av kystsoneplanen, ikke

gjennom dispensasjon.

Kommentartil inns ill:

En dispensasjon vil tilsidesette fiskeriinteresser, men

kommunedirektøren er ikke av den oppfatning at man kan

konkludere med at det blir vesentlig tilsidesatt. Man er nødt til å se

på fiskeridata for et større område enn bare utenfor Haukøya vest.

Det vises til kommunedirektørens vurdering av dette lenger ned.
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Fiskeridirektoratet

Grunneiere for 3/3,

3/4, 3/10, 3/12, 3/14,

3/13 og 3/16

Kystverket

Mattilsynet

Fiskeridirektoratet mener at omsøkt areal berører flere

registreringer av kystnære fiskeridata. Sporing av fiskefartøy,

fangstdata og historiske faststående bruk viser at en dispensasjon

vil være til hinder for fiskeriinteressene. Fiskeridirektoratet mener

fiskeriinteressene blir vesentlig tilsidesatt ved at muligheten til å

drive fiske begrenses.

Kommentar til inns ill:

Se kommentar over.

Grunneierne mener at et oppdrettsanlegg tett inntil deres

eiendommer vil forringe eiendommene. Dette med tanke på støy

og at anlegget vil være synlig fra eiendommene. l tillegg påpekes

det at et slikt anlegg vil frata grunneiere muligheten for laksefiske

med landfast bruk. Grunneierne frarår at det gis dispensasjon som

omsøkt.

Kommentar til inns ill:

lfelles skriv fra grunneiere på Haukøya er det listet opp mange

momenter som taler mot en ny lokalitet vest for Haukøya. Mange

av disse momentene er interesser som det offentlige skal ivareta,

og ikke grunneiere.

Det er allikevel noen interesser som grunneierne mener de blir

berørt av, deriblant støy. Støy fra slike anlegg er en kjent

problematikk, og siden det ikke er noe opplegg for strøm, må

anlegget gå på aggregat. Dette vil kunne være sjenerende for

eiendommene.

Når det gjelder det visuelle, så vil det påvirke hytteeiere i liten grad.

Oppdrettsanlegg må vel sies å være et naturlig syn i kommunen, og

noe som en må tåle. Det er ikke slik at det blir etablert rett utenfor
«stuevinduet» til noen av fritidsboligene, men at de vil klare å se

anlegget kan godt hende.

Kystverket vurderer at omsøkte plassering, ut fra de opplysninger

de sitter på i dag om bruken av farvannet, ikke vil få vesentlige

negative konsekvenser for ferdsel og sjøsikkerhet i området.

Det påpekes allikevel at en helhetlig planprosess vil gi Kystverket og

kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag forå vurdere saken.

Mattilsynet påpeker at anlegget kommer nært nasjonal laksefjord

og farled. Anbefalt minsteavstand fra sjøanlegg til farled er 1,5 km.

Mattilsynet varsler at nevnte momenter i høringsbrevet kan føre til

avslag på etableringssøknad.

Kommentar til inns ill:

Uttalelsen tas til orientering. Mattilsynet må behandle en eventuell

søknad etter gjeldende lowerk og et eventuelt utfall i den

sammenheng vil ikke påvirke dispensasjonssøknaden.
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Nordreisa kommune

Norges arktiske

universitet

Norges Kystfiskarlag

Sametinget

Nordreisa kommune fattet følgende vedtak i formannskapet:

Nordreisa kommune vil på det sterkeste fraråde en slik

dispensasjon blir gitt i dette området.

Det begrunnes med at lokaliteten ligger rett utenfor Reisafjorden

som er en nasjonal laksefjord og som Nordreisa kommunestyre har

vedtatt skal være en oppdrettsfri fjord.

Kommentar til inns ill:

Som Nordreisa kommune påpeker: lokaliteten ligger utenfor

nasjonal laksefjord. Kystsoneplanen var et samarbeid mellom

Skjervøy og Nordreisa kommune. Gjennom dette planarbeidet er

det inntegnet en hensynssone for nasjonal laksefjord i plankartet.

Hensynssonen er fastsatt i plankartet gjennom en planprosess. Det

ville vært feil av kommunen å utvide denne hensynssonen gjennom

en dispensasjonsbehandling. Kommunen bør forholde seg til den

hensynssonen som er inntegnet i plankartet, og konkludere med at

lokaliteten ligger godt utenfor hensynssonen.

Norges arktiske universitet har ingen merknader til søknaden og ser

ikke behov for KU i forhold til kulturminner under vann.

Norges Kystfiskarlag mener at anlegget kommer for nært rekefelt, i

tillegg til at det fiskes både med passivt og aktivt redskap i området.

De mener det er en tydelig tendens at fiskere til stadighet

fortrenges og taper fiskefelt i konkurranse med annen

næringsvirksomhet, især oppdrett. Norges Kystfiskarlag fraråder

kommunen å innvilge omsøkt dispensasjon.

Kommentar til inns ill:

Det er viktig at en klarer å sidestille disse oppdrettsnæringen og

tradisjonell fiske. Fiskere har sine arealer, og har hatt disse i all tid.

Oppdrettsnæringen er viktig for kommunen, og kommunen bør

legge til rette for oppdrett. På den andre siden er det viktig at

fiskere ikke mister næringsgrunnlaget sitt og deriblant viktige

arealer for utøvelse av sin næring. Ideelt sett bør oppdrettsanlegg

plasseres i områder hvor det ikke tilsidesetter noen interesser. Det

er en vanskelig oppgave i realiteten.

Sametinget påpeker anleggets negative påvirkning på

fiskeriinteresser. Sametinget mener at ved en dispensasjon vil

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv

ikke ivaretas (jf. plan- og bygningsloven § 3-1). Sametinget er sterkt

kritisk til akvakultur vest for Haukøya og anmoder om at søknaden

om dispensasjon fra kystsoneplanen ikke innvilges.

Kommentartil inns ill:

Det er viktig at kommunen er med på å sikre naturgrunnlaget for

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Dette er i stor grad

sikret også etter en eventuell innvilgelse av søknaden, men det er

klart at det vil påvirkes noe. Det vises for øvrig til

kommunedirektørens vurdering av søknadens påvirkning på

fiskeriinteresser.
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Skjervøy fiskarlag Skjervøy Fiskarlag påpeker at det området det søkes etablert

akvakultur  i  har, etter at kystsoneplanen ble vedtatt, blitt utnyttet

mer enn tidligere til fiskeriaktivitet, både av passive og aktive

redskaper. Området blir benyttet av fiskere både lokalt, regionalt

og nasjonalt. Skjervøy Fiskarlag er imot at det tillates etablert

akvakultur i det omsøkte området.

Kommentartil inns ill:

Økt fiskeriaktivitet i området i forhold til da kystsoneplanen ble

utarbeidet er et moment som taler for at en slik lokalitet bør

fremkomme gjennom en planprosess, og ikke ved dispensasjon.

Statsforvalteren i Statsforvalteren tilrår ikke dispensasjon grunnet tiltakets økte

Troms og Finnmark belastning for anadrom laksefisk og nærhet til nasjonal laksefjord.

Kommentartil inns ill:

Se kommentar til Nordreisa kommune angående nærhet til nasjonal

laksefjord.

Troms og Finnmark Fylkeskommunen fraråder kommunen å innvilge søknad om

Fylkeskommune dispensasjon fra kystsoneplanen. Fylkeskommunen mener at å

tilrettelegge for næringsutvikling og aktivitet gjennom å åpne opp

for dispensasjoner fra eksisterende planer er en uheldig og uønsket

praksis, og spesielt arealplaner i sjø.

Kommentar til inns ill:

Kommunedirektøren er enig med Fylkeskommunen om at en slik

dispensasjon fra kystsoneplanen er uheldig og kan være med på å

undergrave planen.

Naturman foldloven

l henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12  i  samme lov legges til grunn som

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av kystsoneplanen,

innsendte uttalelser og den dataen som er tilgjengelig for kommunen, er det vurdert at

kunnskapsgrunnlaget for å behandle søknaden tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og risiko for

skade på naturmangfoldet, jf. §§  8  og 10. Av den grunn kommer ikke føre-var-prinsippet i § 9 til

anvendelse.

Mowi må forholde seg til strenge retningslinjer for å sikre bærekraftige og miljøvennlige

oppdrettsanlegg, deriblant retningslinjer for avlusing og miljøundersøkelser. Kommunen tar

utgangspunkt i at det benyttes slike driftsmetoder og teknikk som hindrer skade på naturmangfoldet

i tråd med §§ 11 og 12.

Vurdering av dispensasjonssøknaden iht. plan- og bygningsloven

Lovh'emmel

lhenhold til plan— og bygningsloven  §  19-2 ka_n kommunen gi dispensasjon fra formål

i kystsoneplanen. Dispensasjon kan imidlertid ikke gis dersom hensynene bak lovens

formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Itillegg må fordelene være klart større enn

ulempene etter en samlet vurdering.
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Hens net bak formålet kan ikke bli vesentli tilsidesatt

Deler av området for omsøkt dispensasjon er i kystsoneplanen avsatt til fiske. Det åpenbare hensynet

bak formålet er å sikre arealer til fiske, kaste— og låssettingsplasser og gyte/oppvekstområde for fisk.

Ifølge Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata er det ingen gytefelt i området. Det er et felt for

oppvekstområde for torsk og hyse rundt hele Haukøya som også strekker seg fra Meiland rundt til

Djupanvika. Det er fiskeplasser både for aktive og passive redskaper i området. I tillegg vil anlegget

komme tett inntil rekefelt. Det er ingen låssettingsplasser eller skjellforekomsteri nærheten. Hvis en

ser på hele Skjervøy/Kvænangen-bassenget i sin helhet, er det store områder for fiske med både

aktive og passive redskaper, samt oppvekst/beiteområde og rekefelt med aktive redskaper.
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Kartet viser alle områder for oppvekst/beite, rekefelt og fiskeplasser for aktive og passive redskaper

Det er ingen tvil om at hensynet bak arealformålet blir tilsidesatt når en tillater etablering av

oppdrettsanlegg på dette arealet. Etter en konkret vurdering er kommunedirektøren kommet til at

hensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt fordi det er store områder til fiske og oppvekst/beiteområde

for torsk og hyse.

For de delene av området som er avsatt til bruk og vern av sjø blir ikke hensynet vesentlig tilsidesatt.

Dette er arealer til bruk og vern av sjø og vassdrag uten spesifisert underformål definert som

flerbruksområder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. Det er nok av areal til dette formålet enn det

som blir berørt av denne lokaliteten.

Interesseaweining

Det må være en klar overvekt av fordeler for å kunne gi dispensasjon fra en plan. Det er i hovedsak
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de samfunnsmessige hensyn (allmenne interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig

karakter som her tillegges vekt, og som må aweies når det snakkes om fordeler og ulemper.

Ulemper:

-Største ulempen ved å innvilge søknaden er at fiskere mister areal for utøvelse av fiske.

Kommunedirektøren er helt enig med Fiskarlaget nord i at oppdrett og fiske er næringer som skal

sidestilles. Det er mange gode fiskeplasser rundt om i kommunen, og noen ganger vil fiskere miste

areal til oppdrettsnæringen. Sånn er det når begge næringer er avhengige av sjøen. Det har likevel en

negativ konsekvens for fiskere å omdisponere slike arealer til oppdrett.

-  Sjenerende plassering med tanke på støy og visuell forurensning av et inngrepsfritt naturområde.

Tiltaket vurderes ikke som positivt for de som har hytter på Haukøyneset, og for alle som ferdes i

området, både til lands og til sjø.

-  En lokalitet i omsøkt område vil kunne ha en negativ påvirkning på villaks som ferdes gjennom

området mellom Haukøya og Skjervøy/Taskebyhalvøya.

— En av hovedoppgavene ved planlegging etter plan— og bygningsloven er å sikre naturgrunnlaget for

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Dette er i stor grad sikret også etter en eventuell

innvilgelse av søknaden, men det er klart at det vil påvirkes noe.

Fordeler:

-  Dersom kommunen gir dispensasjon, og Mowi får tillatelser fra andre sektormyndigheter, vil det

bety flere arbeidsplasser og det vil styrke den lokale næringen. Det er disse små kampene om

arbeidsplasser og utvikling som har gjort at Skjervøy kommune har den posisjonen vi har i dag.

-Positive økonomiske ringvirkninger for hele næringen i Skjervøy kommune.

Konklusjon:

Det er flere mindre ulemper som utgjør grunnlaget ved fordel/ulempene—avveiningen, mens

fordelene er litt færre, men med betydelig større vekt. Fordelene og ulempene må vektlegges ut ifra

den samfunnsmessige betydningen de vil ha. Kommunedirektøren mener at samlet sett så vil vekten

av fordelene være klart større enn ulempene. Arbeidsplasser og de ringvirkningene dette vil skape,

vil overveie betydelig for et samfunn som Skjervøy.

Konklus'on av vilkårsvurderin

Vilkår for å kunne gi dispensasjon iht. pbl  §  19-2 vurderes å være innfridd. Dispensasjon fra

kystsoneplanen kan dermed gis. Hvorvidt det skal gis dispensasjon beror på en konkret vurdering, og

kommunen står fritt til å vurdere om dispensasjon skal gis eller ikke.

Forholdet til statli eo re ionale interesser

Ihenhold til pbl  §  19-2 fjerde ledd bør ikke kommunen dispensere fra planer når en direkte berørt

statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Statlige og

regionale rammer og mål skal også tillegges særlig vekt.

l dette tilfellet er det flere sektormyndigheter som har uttalt seg negativt til søknaden, og oppfordret

kommunen til å avslå søknaden. Av den grunn ga ikke kommunen gi dispensasjon fra

kystsoneplanen som omsøkt.

Kommunens anlednin til å stille vilkår

Da saken var oppe til orientering i formannskapet ble det påpekt at kommunen ønsker å stille vilkår

som reduserer medikamentbruk. Dette ble også varslet som et mulig vilkår i kommunens anmodning

om uttalelse. l henhold til pbl § 19-2 første ledd, kan kommunen stille vilkår. Det kan dog kun stilles

vilkår som ligger innenfor rammen av de hensyn loven skal ivareta. Å sette begrensninger på

medikamentbruk og hvilken teknologi som kan benyttes for avlusing kan ikke anses å være

interesseområder omfattet av plan— og bygningsloven.

Itillegg varslet kommunen at dispensasjon kun ville gis midlertidig. Det må påpekes at dersom et
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tiltak kommer  i  strid med planen, vil kommunen kunne pålegge eier å fjerne det utførte uten utgift

for kommunen. Kommunen som plan- og bygningsmyndighet er  i  tillegg en naturlig høringspart i

forbindelse med akvakultursøknader og har en samordningsplikt i den sammenheng. lden omgang

vil det være naturlig for kommunen å påse at det blir gitt konsesjon så fremt det er i tråd plan.

Reviderin av lanen

Det er liten tvil om at kystsoneplanen har behov for en revidering, og at dette arbeidet bør gjøres i

samarbeid med omkringliggende kommuner— Nordreisa og Kvænangen. Det er dog ikke realistisk at

dette arbeider starter opp før 2022, og det kan fort gå hele 2023 og kanskje ut i 2024 før revidert

kystsoneplan er vedtatt.

Konklus'on

Kommunen har et ansvar for å se det helhetlige bildet, og hvordan et slikt anlegg påvirker alle

interesser i et samfunn. Fiskere, grunneiere og sektormyndigheter har sine interesser og sine fagfelt

som skal ivaretas. Deres uttalelser skal naturligvis tillegges vekt, men det er til syvende og sist

kommunen som er i best stand til å fatte en helhetlig beslutning i en slik sak.

Oppdrettsnæringen har stor betydning for det lokale næringslivet og sysselsetting i kommunen.

Kommunen bør legge til rette for Oppdrettsnæringen på lik linje med andre næringer. Å tillate Mowi

å etablere seg som omsøkt vil få store positive konsekvenser for samfunnet.

Det er flere interesser og hensyn som blir tilsidesatt. Det er svært uheldig å overkjøre disse
interessene gjennom en dispensasjonsbehandling. Å tillate akvakultur i områder som er viktige

områder for både lokale og regionale fiskere, er noe som krever en mer omfattende prosess enn
dispensasjonsbehandling. Da kystsoneplanen ble utarbeidet ble det foretatt konsekvensutredning og

ROS-analyse for dette området, og på den måten kan en si at det allerede er gjort de nødvendige
vurderinger. Allikevel er det mye som har også skjedd siden den gang — f.eks. at data fra
fiskeridirektoratet er oppdatert, og ifølge Skjervøy fiskarlag har fiskeaktiviteten økt i dette området.

Det er viktig at Skjervøy kommune tenker langsiktig. En vil ikke klare å fange opp alle de negative

konsekvensene, og foreta de nødvendige vurderingene, for å se om det er forsvarlig å etablere

oppdrettsanlegg vest for Haukøya, uten en planprosess. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og

medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.

Kommunen har gitt én dispensasjon fra kystsoneplanen tidligere. l 2016 fikk Arnøy Laks dispensasjon

for å etablere akvakultur i et område avsatt til ferdsel. lden saken var ingen høringsinstanser imot at

kommunen ga dispensasjon, og det ble vurdert som en kurant sak. Kystsoneplanen har i stor grad

beholdt sin integritet, og det er noe kommunen bør etterstrebe. Å innvilge omsøkt dispensasjon vil

skape en uheldig presedens, ikke bare for Kystsoneplanen, men det også alle andre kommunale

planer.

På bakgrunn av det overnevnte anbefaler kommunedirektøren at søknad om dispensasjon for

etablering av akvakulturlokalitet vest for Haukøya avslås.

Vedlegg:

la. Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av ny akvakulturlokalitet vest for

Haukøya

1b. Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan Skjervøy —mail
2. Høringsuttalelse fra Kystverket

3. Høringsuttalelse  -  Troms og Finnmark Fylkeskommune

4a. Høringsuttalelse —Norges Kystfiskarlag
4b. Figur 4—Haukøya—AIS—annet—fiske
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4c. Figur 3—Haukøya—rekefelt—AlS—reketrål

4d. Figur 2—Haukøya—rekefelt—ERS—over15m

4e. Figur 1—Haukøya—historisk—garn

4f. Uttalelse vedrørende søknad om etablering av akvakulturlokalitet ved Haukøya

5a. Særutskrift Høringsuttalelse -Nordreisa kommune

Sb. Saerutskrift+kystsoneplan

5c. VS Særutskrift Høringsuttalelse -dispensasjons fra kystsoneplan Skjervøy kommune

6. Høringsuttalelse  -  Fiskeridirektoratet

7a. Høringsuttalelse  -  Fiskarlaget Nord

7b. Fra Kvænangen Fiskarlag.

7c. Fra Skjervøy fiskarlag

8. Høringsuttalelse -Statsforvalteren i Troms og Finnmark

9. Uttalelse fra grunneiere - lnnsigelse for etablering av oppdrettsanlegg for A 29, Haukøya.

10a. Høringsuttalelse - Skjervøy fiskarlag

10b. Re Utsettelse av tidsfrist for uttalelse på søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for

etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya

11. Høringsuttalelse  -  Mattilsynet

12. Høringsuttalelse - Sametinget

13. Høringsuttalelse  -  Norges arktiske universitet

14. Utsettelse av tidsfrist for uttalelse på søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av

ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya

15. Anmodning om uttalelse på søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny

akvakulturlokalitet vest for Haukøya

16. Oversendelse av Mowis dispensasjonssøknad til berørte grunneiere på Haukøya

17. Oversendelse av Mowis dispensasjonssøknad til berørte grunneiere på Haukøya

18. Anmodning om uttalelse på søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny

akvakultu rlokalitet vest for Haukøya

19a. Endringer i plassering av anlegg — Haukøya

19b. Haukøy V Alternativ 3 Koordinater

19c. Haukøy V Alternativ 2 Koordinater

19d. Haukøy V Alternativ 1 Koordinater

19e. Fiskeriinteresser 2 alternativ 3

19f. Fiskeriinteresser 2 alternativ 2

19g. Fiskeriinteresser 1 alternativ  3

19h. Fiskeriinteresser 1 alternativ 2

20. Høringsuttalelse -Vest Finnmark Kystfiskarlag

21. disp Mowi  -  Haukøya.
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Smitteverntiltak pr mars 2021 - coronapandemi 

Henvisning til lovverk: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/covid-19-forskriften/id2701813/  
 

Kommunedirektørens innstilling 

 I samsvar med anbefalinger fra kommuneoverlegen og kommunal kriseledelse vedtas 
følgende: 

o I Nordreisa kommune gjelder nasjonale vedtatte regler og anbefalinger i sin 
helhet.  

o Tiltak vedtatt i formannskapet, sakene 12/21, 13/21 og 18/21 oppheves med 
øyeblikkelig virkning. 

o Fra og med 26.03.2021 og inntil videre holdes rådhuset stengt for 
publikumsbesøk.  Publikumshenvendelser kan fortsatt skje til Servicetorget, 
ledere og saksbehandlere via telefon, videokonferanse, epost og brev. 

o Fra og med 25.03.2021 og inntil videre holdes kinoen stengt. 
o Fra og med 25.03.2021 og inntil videre stenges svømmehallen for folkebad.  

Skolesvømming, svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 
20 år tillates fortsatt. 

o Politiske møter og administrative møter skal i størst mulig grad avholdes som 
digitale møter.  Dette gjelder inntil videre. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen innførte 23.03.2021 strengere nasjonale tiltak for å hindre smitte å spre seg til 
områder i landet med lite smitte;  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-
strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/ 
 
Smittesituasjonen har blitt mer ustabil og der er utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene 
må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er 
under press i mange kommuner. Påskeferien fører også til økt risiko for smittespredning fordi 
mange kan komme til å reise mer enn de pleier og treffe flere enn de pleier. 
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De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet.  
 
Det nye nasjonale forskriftsmessige reglene sier blant annet at det blir forbud mot skjenking av 
alkohol over hele landet, forbud mot innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for 
voksne, som inkluderer stenging av svømmehall for voksne.  
Videre at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra.  
Regjeringen anbefaler at alle arrangement avlyses, men tillater at høyst nødvendige arrangement 
innendørs kan skje med redusert antall til stede på tilviste sitteplasser.  
Barn og unge opp til 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Disse kan også 
delta på utendørs og innendørs arrangement med inntil 50 personer i egen kommune. Barn og 
unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i 
idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der 
region brukes som geografisk inndeling. Dette vil bety at for eksempel onsdagsrenn på ski ikke 
vil bli arrangert fra neste uke da disse skirennene samler flere enn 50 deltakere.  
 
Nordreisa formannskap har tidligere i år vedtatt at voksne kan delta på idretts- og fritidsaktivitet 
innendørs.  
 
Vedtak formannskapet sak12/21-  28.01.21 sitat:    

 Voksne over 20 år kan delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i Nordreisa kommune, men fortsatt 
gjelder begrensningen på 10 personer, jfr. nasjonale anbefalinger fra regjeringen datert 18.01.2021 
(pressemelding nr. 8/21) i forbindelse med smitteverntiltak rettet mot Covid-19. 

 For aktiviteter innendørs, hvor det planlegges for flere enn 10 deltakere må det sendes særskilt søknad til 
Nordreisa kommune. 

 Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernregler følges. 
 Dette vedtaket iverksettes fra og med 29.01.2021 og gjelder inntil videre. 

 
Vedtak formannskapet sak 13/21 28.01.21 sitat:   

 Det tillates at Nordreisa IL, fotballgruppa kan organisere treninger innendørs og utendørs også for 
personer over 20 år, på lik linje med barn og unge under 20 år. 

 Tillatelsen gjelder i Nordreisa kommune. 
 Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernregler følges. 
 Dette vedtaket gjelder fra og med 29.01.2021 og gjelder inntil videre. 

 
Vedtak formannskapet sak 18/21, 24.02.21 sitat:  
Sak 1 
Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskytingsarrangement til og med junior-deltakere fra Troms og 
Finnmark skikrets. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Sak 2  
Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 personer. Det forutsettes at 
nødvendige smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Sak 3 
Det åpnes generelt for deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs, for innbyggere og de til daglig er bosatt, 
går på skole, har arbeidssted i kommunen. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Sak 4 
Nordreisa kommune åpner ikke for arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra flere kommuner, jfr 
nasjonalt regelverk. Unntatt de som til daglig er bosatt, har skolested eller har arbeidssted i kommunen. 
Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
Nordreisa kommune har 3 smittede i hele pandemiperioden. Pr i dag er det ingen smittede.  
Rapportert smitte-og vaksinasjonsoversikt fra kommuneoverlege pr mandag 22.03.21:  
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UKENTLIG STATUS NORDREISA KOMMUNE MANDAG 22. MARS COVID19 - 0 NYE SMITTEDE

Hva rapporteres Tall pr mandag kl 0900
Antall nye positive siste uke 0
Dato siste påviste tilfelle . 05.02.2021
Antall teste gjennomført siste uke 22
Totalt antall tester Nordreisa kommune 959
Antall isolert pga covic19 0
Antall i karantene pga nærkontakt 0
Ventetid på test i dager 1
Kort status av situasjonen: ingen positive tilfeller påvist. Kommuneoverlegen 
anbefaler at innbyggere og reisende følger fylkeslegens råd om påsken. 

Antall personer isolert pga covid19 i kommunalt botilbud/institusjon 0
Antall personer på karantenehotell (innreise fra utland) 0
Antall personer koronavaksinert, første dose 319 41
Antall personer koronavaksinert, andre dose 259 6  
 
 

Vurdering 
Det har vært kun 3 smittede i Nordreisa fra mars 2020 og fram til i dag. Smittesituasjonen lokalt 
og regionalt er meget god, med mange testede og liten smitte. Noen av tiltakene fra regjeringen 
kan oppleves særlig strenge i områder uten smitte som her i Nordreisa.  
De mer smittsomme virusvariantene dukker opp på steder der det knapt har vært smittetilfeller, 
og et enkelt tilfelle kan veldig raskt fører til større utbrudd feks forrige «Tromsøutbrudd» som 
startet med 2 personer som kom tilreisende. De mer smittsomme variantene av viruset bidrar til 
mer alvorlig sykdom og er vanskeligere å stoppe.  
  
Etter regjeringens innføring av tiltak gjeldende fra 25.03.21 har det kommet inn flere 
henvendelser fra innbyggere om hvordan forholde seg til de lokale vedtakene fra formannskapet 
tidligere i år. 
 
Nordreisa kommune bør være med på den nasjonale dugnaden og gjøre vårt til at vi unngår at 
stadig større del av landet kommer inn i situasjoner hvor man må trå til med stadig mer 
kraftfulle tiltak. Påskeferie fører også til økt risiko med reising.   
 
Det er enkleste for kommunen og for innbyggere å forholde seg til de nasjonale reglene og de 
nasjonale anbefalinger som er gått ut til hele Norges land. Kommunedirektøren anbefaler derfor 
at de lokale tiltakene som vedtatt i møte 28.01.21 og 24.02.21 oppheves med øyeblikkelig 
virkning. 
 
Kommunedirektøren vil straks iverksette statlig påbud om hjemmekontor der dette er praktisk 
mulig.  Videre vil vi anbefale at rådhuset stenges for publikumsbesøk, at kinoen stenges og at 
svømmehallen stenges for folkebad. 
Vi vil også anbefale at politiske møter og administrative møter i størst mulig grad avvikles som 
digitale møter/videomøter. 
 
 
Anbefaling fra kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse i møte 24.03.2021 
 
Kommunens kriseledelse har drøftet saken i møte 24.03.2021 klokken 15.00.  På møtet deltok 
også kommuneoverlegen, som sammen med den øvrige kriseledelsen har anbefalt de tiltak som 
foreslås i innstillingen til formannskapet.
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Nordreisa kommunes høringsuttalelse - Konseptutredning Innfarter til 
Tromsø 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 21_23285-1Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø. Høring. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommunestyre vedtar følgende uttalelse:  

Nordreisa ligger i dag tidsmessig for langt unna Tromsø til å være definert innenfor akseptabel daglig 
pendleravstand. Det er derfor svært viktig at Nordreisa kommune blir bedre kommunikasjonsmessig 
integrert med Tromsø kommune. Dette gjelder alle typer pendling, men også muligheten til å benytte 
ulike offentlige tjenestetilbud i Tromsø, og da særlig tilbudene gitt av UNN og UiT.  

Utredningen vurderer flere viktige og spennende tiltak som vil kunne gi langt bedre kommunikasjoner 
og kortere reisetid mellom Nord-Troms og Tromsø.  

Reiser mellom Nordreisa og Tromsø, i tillegg til flytrafikken mellom Sørkjosen og Tromsø/Langnes, skjer 
i hovedsak langs E6, E8 og FV 91. Tidsmessig tar disse alternativene omtrent like lang tid, bortsett fra 
flyreisen som tar ca. 20 minutter.  

En realisering av Ullsfjordforbindelsen er av stor betydning for Nord-Troms regionen. Dette er 
sannsynligvis det samferdselstiltaket som i størst grad kan redusere reisetiden mellom Nordreisa og 
Tromsø. Nordreisa kommune anbefaler derfor at dette tiltaket tas med videre.  

Anbefalingen i utredningen om å gå videre med en betydelig oppgradering av nr. 5, dvs. den siste delen 
av traséen mot Tromsø vil sannsynligvis bety en ytterligere tidsinnsparing for de reisende mellom 
Nordreisa og Tromsø.  

Nordreisa kommune registrerer at denne utredningen ikke anbefaler å gå videre med tiltak for å 
forbedre E6 mellom Olderdalen og Langslett. I mange andre transportutredninger fremheves denne 
strekningen som svært viktig, og Nordreisa kommune registrerer med tilfredshet at bl.a. denne 
strekningen nylig ble sikret plass i Nasjonal Transportplan.  
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Nordreisa kommune har med interesse merket seg utredningens vurdering sundt Sørkjosen lufthavn, og 
at kortbanenettet kan stå foran en spennende ny utvikling basert på ny teknologi knyttet til 
elektrifisering av denne flytrafikken.  

Nordreisa kommune støtter derfor utredningens avsnitt:  

«Norge satser på at elektrifisering av luftfarten i Norge etter hvert vil kunne ta over for fossilt drivstoff. I 
første omgang ser man elektrifisering eller hybride løsninger som mest aktuelt for kortbanenettet, noe 
som kan redusere behovet for å legge ned kortbanelufthavner. Dette vil i så fall kunne styrke Sørkjosen i 
fremtiden.»  

Utredningen peker på at lufthavnene i Sørkjosen og Bardufoss i liten grad benyttes til pendling til 
Tromsø pga. kostnadsnivået, men vi ønsker her å påpeke at det foregår en ikke ubetydelig pendling via 
Sørkjosen mot andre deler av Norge og utlandet. Det gjelder et stort antall arbeidstakere innenfor 
landbasert industri, offshoreindustrien, fiskeflåten og andre fartøyskategorier som foretar 
mannskapsskifter helt andre steder enn i Tromsø. En annen betydning vi ser for Sørkjosen lufthavn i 
økende grad er i forhold til transport av kritiske komponenter til oppdrettsnæringen, for å unngå 
uheldig og kostbar driftsstans i anleggene.  

I utredningen refereres det til hurtigbåttilbudet mellom Tromsø og Skjervøy som et reisealternativ for 
Nord-Troms. Med svært få unntak er ikke dette et aktuelt alternativ når en skal reise mellom Nordreisa 
og Tromsø. Det vil være en svært lang omvei for de fleste, der vinningen på tid spises opp av stor omvei 
for å komme til hurtigbåtforbindelsen.  

I forhold til fergetilbudet over Lyngen ønsker vi å påpeke at både en raskere overfart og høyere 
frekvens i forhold til antall avganger, vil kunne forbedre reisetilbudet og forkorte reisetiden mellom 
store deler av Nord-Troms og Tromsø.  

Konklusjon:  

Nordreisa kommune er langt på vei tilfreds med de tiltak utredningen går inn for å videreføre med 
henblikk på å oppnå bedre, sikrere og raskere innfarter til/fra Tromsø, forutsatt at man snarest mulig 
oppgraderer E6 fra Olderdalen til Langslett. En sikker og god vei mellom Tromsø og Nord-Troms betyr 
også at Finnmark knyttes tettere mot Tromsø.  

Nordreisa kommune er skeptisk til at utredningen lanserer et helt nytt og gigantisk ytre veiprosjekt fra 
Midt-Troms til Tromsø. Skulle det bli aktuelt å gå videre med dette, vil det legge beslag på betydelige 
økonomiske bevilgninger, noe som igjen vil kunne få store konsekvenser for samferdselsutbyggingen i 
andre deler av fylket. Slike mulige utsikter er Nordreisa kommune negative til.  

Utredningen omtaler flere steder turisttrafikk mot Senja, men det er i liten grad sett på en større 
integrasjon med reiselivet og opplevelsestilbud i Lyngenfjordområdet. Det oppfatter Nordreisa 
kommune som kritikkverdig. Tromsøregionen er i en normalsituasjon kapasitetsmessig presset og 
preget av overturisme. Det er særlig negativt i forhold til turismens opplevelsesdimensjon, der en god 
avlastning kan tilbys mot Lyngenfjord-/Nord-Troms området.  

Når vi ser på vurderinger som er gjort i utredningen i forhold til arbeidspendling, kan det påpekes at 
man her baserer seg i stor grad på en tradisjonell tankegang. En stadig sterkere utvikling mot og økt 
erfaring med hjemmekontor, stedsuavhengig arbeid og digitale arbeidsmetoder vil begrepet arbeidsvei 
bli stadig mindre relevant for stadig flere yrkesutøvere. Så lenge det er et godt bredbåndstilbud der folk 
bor, kan stadig flere utføre sitt arbeid hvor som helst. Disse utviklingstrekk tar ikke denne utredningen 
inn over seg.  

Veien mot Midt-Troms regionen ønsker Nordreisa kommune ikke prioritert. Ullsfjordforbindelsen 
prioriteres fremfor den.  
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Nordreisa kommune legger vekt på å prosessene i Nasjonal transportplan og fylkesveiplanen. 
Olderdalen – Langslett og Ullsfjordforbindelsen er to eksempler på tiltak som inngår i disse planene, 
som prioriteres av Nordreisa. 

Man kan stille et spørsmål med verdien i Ullsfjordforbindelsen, dersom man ikke gjør noe med 
forbindelsen over Lyngen. Nordreisa kommune savner noe konkret i utredningen som omhandler en 
hurtigere ferge, og kortere seilingsdistanse, F.eks. Koppangen Nordmannsvik er det ikke sagt noe som 
helst om.  

 
 

Saksopplysninger 
Statens vegvesen inviterte til å gi høringsuttalelse i denne saken, med høringsfrist 23. april 2021.  

Saken var lagt frem for kommunestyrets møte 18.03.2021. Da følgende ble enstemmig vedtatt: 
Kommunestyret ber Formannskapet revidere uttalelsen på bakgrunn av innspill i debatten. 

På den bakgrunn er de innspill som kom frem her lagt inn i innstillingen til uttalelse: 

Følgende uttalelser ble fremmet i debatten, og referert her: 

Olaug Bergset (SP): Utgangspunktet i dagpendling til Tromsø fra Nordreisa er litt merkelig. Veien mot 
Midt-Troms regionen ønsker vi ikke prioritert, det må vi være enda tydeligere på. Vi ønsker 
Ullsfjordforbindelsen prioritert fremfor den.  

Terje Olsen (H): Det vi skal være obs. på i forhold til fremtidig arbeid med vei, er å følge prosessene i 
Nasjonal transportplan og fylkesveiplanen. Dersom vi blir en deltaker i pakkeløsninger mot Tromsø, vil 
vi risikere å få den ene omkampen etter den andre, slik at man aldri kommer i gang. Det vil ikke være 
fremtidsrettet. Vi må være opptatt av at den fremtiden vi skal møte, den må vi møte snart. Olderdalen 
– Langslett og Ullsfjordforbindelsen er to eksempler på det. Vi må passe på at vi ikke tar ut av våre 
hender de prosjektene som har størst betydning for oss i Nord-Troms.  

Tore Yttregaard (H): Det er meget defensivt det som har med Lyngenfjorden å gjøre i dette 
dokumentet, dvs. fergeforbindelsen Olderdalen - Lyngseidet. Man kan stille et spørsmål med verdien i 
Ullsfjordforbindelsen, dersom man ikke gjør noe med forbindelsen over Lyngen. Saksbehandler har 
brukt 2,5 setninger på Lyngenfjorden. Jeg savner noe konkret som hurtigere ferge, kortere 
seilingsdistanse, f.eks. Koppangen Nordmannsvik er det ikke sagt noe som helst om. Det er mangelfullt.  

Olaug Bergset (SP): Terje Olsen og Tore Yttregaard sine innlegg er svært gode, og innstillingen bør 
skrives om. Vi må få dette mer poengtert til formannskapets neste møte. Våre interesser må bli 
tydeligere i denne uttalelsen. 

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen: Høringsfristen er 23/4, så saken kan tas opp der.  

Ordfører Hilde Nyvoll (AP): Innstillingen tydeliggjøres, og at det gjøres i et formannskapsmøte, er det 
kommunestyrets innstilling? Fellesforslag: Kommunestyret ber formannskapet revidere uttalelsen på 
bakgrunn av innspill i debatten. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Da behandles den saken også i 
formannskapet 25/3. 

Vurdering 
Vi har gjennomgått hele utredningen, og kommentert de viktigste sider ved utredningen i forhold til 
Nordreisa kommune og Nord-Troms regionen sine interesser.  
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Med de anbefalinger som her er gitt, kan det bli gjennomført viktige tiltak med stort potensiale for å 
bedre kommunikasjoner og tidsbruk på reiser mellom Nord-Troms og Tromsø. 

Etter beste evne er innspillene fra kommunestyret formulert som del av den foreslåtte 
høringsuttalelsen. 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

NORDREISA KOMMUNE 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

    

 

Hilde Anita Nyvoll 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Nils Petter Rusånes / 75552966 21/23285-1    10.02.2021 

     

      

Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø. Høring. 

 Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet 

konseptvalgutredning for Innfarter til Tromsø. Utredningen analyserer ulike konsept for 

innfarter til Tromsø på veg og hurtigbåt.  

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende konseptvalgtutredningen 

på høring til lokale og regionale myndigheter, samt andre interessenter. Utredningen og 

vedlegg kan lastes ned på:  

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso/kvu-hovedrapport-og-vedlegg 

 

For enkelt søk etter utredningens nettside, søk etter: vegvesen.no/innfarttromso  

 

Høringsuttalelser bes merket «KVU Innfarter til Tromsø» og sendes til  

 

Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø  

Eller epost: firmapost@vegvesen.no  

 

Høringsfrist er 23. april 2021.  

Troms og Finnmark Fylkeskommune gis høringsfrist til 21. juni 2020. 

  

Med hilsen 

 

 

Unni M. Gifstad 

Avdelingsdirektør Rusånes Nils Petter 

 Prosjektleder 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

BALSFJORD KOMMUNE, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES 

BARDU KOMMUNE, Postboks 401, 9365 BARDU 

DYRØY KOMMUNE, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

KARLSØY KOMMUNE, Rådhuset Rådhusveien 1, 9130 HANSNES 

KVÆNANGEN KOMMUNE, Gárgu 8, 9161 BURFJORD 

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN 

MÅLSELV KOMMUNE, Mellombygdveien 216, 9321 MOEN 

NORDREISA KOMMUNE, Postboks 174, 9156 STORSLETT 

SALANGEN KOMMUNE, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN 

SAMEDIGGI / SAMETINGET, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 

SENJA KOMMUNE, Postboks 602, 9306 FINNSNES 

SKJERVØY KOMMUNE, Postboks 145, 9189 SKJERVØY 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

STORFJORD KOMMUNE, Oldersletta 1, 9046 OTEREN 

SØRREISA KOMMUNE, Storveien 20, 9310 SØRREISA 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

TROMSØ KOMMUNE, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 

KARLSØY KOMMUNE, Rådhuset Rådhusveien 1, 9130 HANSNES 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

JERNBANEDIREKTORATET, Postboks 16, 0101 OSLO 

MÅLSELV KOMMUNE, Mellombygdveien 216, 9321 MOEN 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA, Hovedvegen 2, 9151 STORSLETT 

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, Postboks 100, 9038 TROMSØ 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS, Postboks 2284, 9269 TROMSØ 

LYNGEN KOMMUNE, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET 

LYNGEN KOMMUNE, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET 

NORD SENJA FISK AS, Botnhamnveien 787, 9373 BOTNHAMN 

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN 

KVÆNANGEN KOMMUNE, Gárgu 8, 9161 BURFJORD 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

FINNFJORD AS, Ferroveien 1, 9308 FINNSNES 

STORFJORD KOMMUNE, Oldersletta 1, 9046 OTEREN 

ASKO NORD AS, Postboks 1228, 9262 TROMSØ 

BALSFJORD KOMMUNE, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES 

TROMSØ KOMMUNE, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 

TROMSPOTET AS, Naustveien 17, 9303 SILSAND 

JERNBANEDIREKTORATET, Postboks 16, 0101 OSLO 
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TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

NORDREISA KOMMUNE, Postboks 174, 9156 STORSLETT 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

AVINOR AS, Postboks 150, 2061 GARDERMOEN 

KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND 

SØRREISA KOMMUNE, Storveien 20, 9310 SØRREISA 

KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND 

VISIT SENJA REGION SA, Postboks 609, 9306 FINNSNES 

THERMO TRANSIT NORGE AS AVD LENVIK, Postboks 8, 9370 SILSAND 

BARDU KOMMUNE, Postboks 401, 9365 BARDU 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

NÆRINGSFORENINGEN I TROMSØREGIONEN, Postboks 464, 9255 TROMSØ 

AVINOR AS, Postboks 150, 2061 GARDERMOEN 

PROFILGRUPPA, Postboks 609, 9306 FINNSNES 

MIDT-TROMS REGIONRÅD, Postboks 609, 9306 FINNSNES 

DYRØY KOMMUNE, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

SAMEDIGGI / SAMETINGET, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

NORTH AGENCY AS, Lanes Senter Strandvegen 106, 9006 TROMSØ 

KARLSØY KOMMUNE, Rådhuset Rådhusveien 1, 9130 HANSNES 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO ARKTIS TROMS OG SVALBARD, Postboks 448, 

9255 TROMSØ 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND, Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 OSLO 

TROMSØ KOMMUNE, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 

JERNBANEDIREKTORATET, Postboks 16, 0101 OSLO 

TROMSØ KOMMUNE, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 

SAMEDIGGI / SAMETINGET, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 

BARDU KOMMUNE, Postboks 401, 9365 BARDU 

SPAREBANK 1 NORD-NORGE, Postboks 6800 Langnes, 9298 TROMSØ 

TROMSØ TAXI AS, Postboks 2070, 9266 TROMSØ 

SAMEDIGGI / SAMETINGET, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 

TINDTUNNELEN TROMSØ AS, Hans Nilsens veg 1, 9020 TROMSDALEN 

SJØMATKLYNGEN SENJA AS, Postboks 609, 9306 FINNSNES 

TROMSØ KOMMUNE, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 

SENJA KOMMUNE, Postboks 602, 9306 FINNSNES 

JERNBANEDIREKTORATET, Postboks 16, 0101 OSLO 

BARDU KOMMUNE, Postboks 401, 9365 BARDU 

MAUKEN/TROMSDALEN REINBEITEDISTRIKT, c/o Karen Anette Anti Heimdalveien 14, 9325 

BARDUFOSS 

UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, Postboks 6050 Langnes, 9037 

TROMSØ 

BASECAMP SENJA AS, Lovin Hagens vei 24, 9300 FINNSNES 
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NÆRINGSFORENINGEN I TROMSØREGIONEN, Postboks 464, 9255 TROMSØ 

ULLSFJORDFORBINDELSEN AS, Postboks 608, 9256 TROMSØ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD, Postboks 6900, 9299 TROMSØ 

SKJERVØY KOMMUNE, Postboks 145, 9189 SKJERVØY 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 

 

128


	Forside 
	Saksliste 
	PS 19/21 Referatsaker
	RS 22/21 Informasjon om tilskudd i 2021 til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen, og rapportering for tilskudd mottatt i 2021 og 2020
	Informasjon om tilskudd i 2021 til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen, og rapportering for tilskudd mottatt i 2021 og 2020

	RS 23/21 Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt: Styrking og utvikling av helsest. og skolehelsetj, styrkning av jordmortjenesten
	Innvilger tilskudd til Interkommunalt prosjekt Styrking og utvikling av helsest. og skolehelsetj, styrkning av jordmortjenesten

	RS 24/21 Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og helsestasjons-tjenesten i Nordreisa kommune
	Innvilger tilskudd til Styrking av skole- og helsestasjons-tjenesten i Nordreisa kommune

	RS 25/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 2.03.21
	Protokoll fra møte i Nord-Troms regionråd  02.03.21

	RS 26/21 Tilsagn om tilskudd til Nord-Troms Pride
	Tilsagn om tilskudd til Nord-Troms Pride

	RS 27/21 Tilsagn om tilskudd til Paaskiviikko
	Tilsagn om tilskudd til Paaskiviikko

	RS 28/21 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
	Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale
	Vedlegg
	Vedlegg 1 - Fordeling kap. 553 post 68 25.2.2021(1350980)


	RS 29/21 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021
	Utbetalingsbrev for norsktilskudd
	Vedlegg
	Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021


	RS 30/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 23.03.21
	Protokoll 23.03.21

	RS 31/21 Søknad om statlige midler til utbygging av bredbånd i din kommune
	Søknad om statlige midler til utbygging av bredbånd i din kommune
	Vedlegg
	Brev til Rådmenn og kommunedirektør - Søknadsprosessen tilskudd bredbåndsutbygging 2021


	PS 20/21 Salg av næringstomter Havna i Sørkjosen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Retningslinjer for salg av næringsarealer
	Søknad tildeling av areal.
	Søknad
	Næringstomt Sørkjosen
	Nytt vedlegg - Brev fra Drift og Service Nord AS 


	PS 21/21 Klage på gitt dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Saksfremstilling Skjervøy kommune - Mowi ASA - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny


	PS 22/21 Smitteverntiltak pr mars 2021 - coronapandemi
	Saksfremlegg

	PS 23/21 Nordreisa kommunes høringsuttalelse - Konseptutredning Innfarter til Tromsø
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	21_23285-1Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø. Høring.



