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PS 47/21 Referatsaker



Politidirektoratet

Post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo Tlf: (+47) 23 36 41 00 Org. nr: 982531950 
E-post: politidirektoratet@politiet.no www.politiet.no

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Politidirektoratet

Deres referanse: Vår referanse: Dato:
2019/1043 20/126502 - 2 21.06.2021

Ny politivedtekt for Nordreisa kommune - Troms og Finnmark fylke  

Politidirektoratet viser til oversendelse av ny politivedtekt den 12.10.2020 fra Nordreisa 
kommune, Troms og Finnmark fylke, for stadfesting.

Politidirektoratet stadfester Nordreisa kommunestyre sitt vedtak av 24.09.2020 om ny 
politivedtekt for Nordreisa kommune, Troms og Finnmark fylke, jf. lov om politiet av 4. august 
1995 nr. 53 (politiloven) § 14, jf. Justisdepartementets delegasjonsvedtak av 16. november 
2000 nr. 1151. Det er foretatt enkelte endringer i kapittel 4, 6, 7 og 9. Se merknader til 
bestemmelsene.

Politidirektoratet har videre foretatt mindre redaksjonelle endringer, uten at disse har medført 
innholdsmessige endringer, slik at bestemmelsene i størst mulig grad er i samsvar med 
normalpolitivedtekten. 

Vedtekten lyder:

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, bru, 
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig 
ferdsel.

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer 
eiendommen.
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KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk 
som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 
23.00 og kl. 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., 
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å 
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er 
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med 
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på 
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, 
kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l.

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke 
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. 
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som 
ferdes der.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3-1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller 
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken. 

§ 3-2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.
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§ 3-3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av 
hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann 
eller sjø.

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller 
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan 
fastsette nærmere vilkår.

§ 3-6. Byggevirksomhet mv. 
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted 
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes 
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-7. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som 
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet 
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-9. Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp 
avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at 
taket blir ryddet.

§ 3-10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført, 
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED1

§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar 
tilknytning til eiendommen.

1 § 4-4. § 4-4 omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede lokalt etablert sedvane. 
Kommunen må dokumentere overfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som 
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. Politidirektoratet kan ikke se at Nordreisa kommune har dokumentert at 
det foreligger en lokalt etablert sedvane, og har derfor ikke stadfestet denne bestemmelsen.
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Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for 
snø og is. 

§ 4-3. Vannavløp2

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes 
åpne.

KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder 
på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på 
tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som 
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut 
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å 
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten 
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter 
arrangementet.

2 § 4-3. Nordreisa kommunes forslag til et annet ledd i bestemmelsen, der det fremgår at "Avløp fra kloakk og 
gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig sted", stadfestes ikke. Politidirektoratet 
understreker at politivedtekter er ment å regulere forhold som er av lokal karakter, der den enkelte kommune er 
nærmest til å gi regler på de områdene som er opplistet i politiloven § 14. Håndtering av avløp fra kloakk og 
gjødselkjeller er forhold av generell karakter, og er dermed ikke egnet for lokal regulering i politivedtekt.
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KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG3

§ 6-1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg 
der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

KAPITTEL 7. ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, 
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for 
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementet sende 
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av 
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på 
offentlig sted.4

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende 
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller 
andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

KAPITTEL 8. PANTELÅNERVIRKSOMHET

§ 8-1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over 
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

3 Kapittel 6. Overskrift har blitt endret fra "Gravplass" til "Offentlige anlegg", slik at det samsvarer med 
normalpolitivedtekten. § 6-1 er også endret til å både gjelde kirkegård og gravplass samt at bestemmelsen er delt i to 
ledd.
4 § 7-2 første ledd. Politidirektoratet har endret formuleringen fra én til to setninger, slik at den samsvarer med 
normalpolitivedtekten.  Ingen innholdsmessig endring.
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KAPITTEL 9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 9-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i 
denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.

§ 9-2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, 
hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3. Kommunal håndhevelse5

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i politivedtekten:

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. 
på eller utover fortau)

§ 3-9 Fare for takras
§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 
§ 4-2 Rydding av snø etter takras
§ 4-3 Vannavløp
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av Nordreisa kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Nordreisa kommune kan ved overtredelse 
av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.6

§ 9-4. Ikrafttreden7

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 16. april 1986 nr. 951 om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms. 

…………………………………

5 § 9-3 første ledd. Politidirektoratet har fjernet § 4-4 i opplistingen grunnet at det ikke er dokumentert lokalt 
etablert sedvane.
6 § 9-3 andre ledd. Leddet er ikke tatt inn i Nordreisa kommunes forslag til ny politivedtekt. Politidirektoratet har tatt 
inn leddet slik at bestemmelsen samsvarer med normalpolitivedtekten.
7 § 9-4. Det er foretatt en endring ved at Nordreisa kommunes forslag til et nytt kapittel 10. Ikrafttreden og en ny § 
10-1. Ikrafttreden, ikke er stadfestet. Nummeret på paragrafen er endret til § 9-4. Ikrafttreden, slik at 
paragrafnummeringen er i samsvar med normalpolitivedtekten. Ingen innholdsmessig endring.
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Med hilsen

Sissel Hammer Anna Borge
Seksjonssjef Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:
Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark

Postboks 700 9815 VADSØ

Troms politidistrikt Postboks 6132 9291 Tromsø
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 14.06.2021 14:18:59
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
Kopi: sissel.johnsen@kpmg.no; Daniel Vollstad Johnsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Fredrik
Båtnes Hestdahl; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Hilde
Kristin Meistad Elofsson; Silja Karlsen; svein.eriksen@lyngen.kommune.no; Britt M. Pedersen; Hanne Wiesener;
jan.rydningen@lyngen.kommune.no; inger.heiskel; jarydningen@hotmail.com; Karl-Gunnar Skjønsfjell;
kumichal@online.no; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa kommune; Post Skjervøy; Post Storfjord; Cissel O Samuelsen; Frode
Karlsen; Milena Terlecka-Paul; Jan Hugo Sørensen; Janne Kankaala; Trond Arne Hoe; Willy Arne Ørnebakk;
Victoria Figenschou Mathiassen; Monika Dyrnes

Emne: Saksliste og dokumenter til møte i Nord-Troms Regionråd 22.06.21
Vedlegg: Saksliste og dokumenter møte RR 22.06.21.docx;Utvidet samarbeidsavtale NTRR sign 25.09.18.pdf
Hei, viser til vedlagte saksliste og dokumenter, teams‐møte 22. juni kl 0900.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes kommunedirektørutvalget varaordførere og eierkommuner til orientering 
 
 

                                                                              
Dato:14.06.21 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til tidligere innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 22. juni kl 0900-1130 
 
Sted: Teams 
 
 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. 
 
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
Kopi:  Media 
 Revisor 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 7-2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 22. juni 2021  

 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21 
Sak 33/21 Konstituering av daglig leder 
Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand 
Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og Nord-Troms Regionråd 

DA 
Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 
Sak 37/21 Prosjekt prekvalifisering og rekruttering desentralisert 

sykepleierutdanning Nord-Troms   
Sak 38/21 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet - «Forslag til endringer i 

egenbetalingsforskriften» 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa 
 
DRØFTING: 

 Har vi aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med 
midler fra Troms Holding? 

 Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap? (utgangspunkt i 
vedtatte «utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd») 

 Åpen post 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd:  
o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen 

 Fra Helse- og Omsorgsdepartementet  
o Svar vedrørende pandemihåndtering 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21 
Saksdokumenter:  

 Møteprotokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.05.21. 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 6-2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 25. mai 2021 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Møteleder: Geir Varvik 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: det var enighet om å ta opp en sak i tillegg til utsendte saksliste: 
Sak 31/21 Prosess IPR - status og framdrift 
Det sendes ut eget notat fra fellesmøte med RUST. 
 
PROGRAM: 
Kl 0900 Teamsmøte regionrådet - rapportering fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms ved fagledere 

for de ulike satsingsområdene (Kvenkultur, Ungdomsmedvirkning, Grensetjenesten og 
Campus Nord-Troms) 

Kl 0930 Innspill til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms, Visjona deltar 
Kl 0945 Øvrige saker på sakslisten til regionrådsmøte 
Kl 1030  FELLESMØTE RUST OG REGIONRÅD MED HOVEDTEMA:  

«fra regionråd til interkommunalt politisk råd - organisering av RUST?« 
I tillegg er det ønskelig å drøfte: 

 sak vedrørende hybelboere  
 hvordan sette fokus på UNGDATA i den enkelte kommune? 

Kl 1130 Lønsj (kommunevis) 
Kl 1200 Møtet fortsetter 
Kl 1300 Avslutning 
 
VEDTAKSSAKER: 
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Sak 26/21 Godkjenning av protokoll fra møte 19.04.21 
Sak 27/21 Rapportering fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
Sak 28/21 Innspill til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 
Sak 29/21 Oppnevning av representanter til Strategisk samarbeidsutvalg -  

Helsefellesskap Troms og Ofoten 
Sak 30/21 Oppnevning av ressursgruppe - «Nye veier» 
Sak 31/21 Prosess IPR - status og framdrift 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa 
 Orientering fra møte i Arktis jernbaneforum 21. mai 2021 ved Geir Varvik 
 Aktuelt med møte med fylkesrådet og Arena Nord-Troms?  
 Statsborgerseremonier - svar til Statsforvalteren - frist 1. juni (hvem skal være første 

vertskommune) 
 Status i arbeidet med etablering av Campus Nord-Troms - tentativ dato for stiftelse 
 Orientering «Desentralisert sykepleierutdanning i Nord-Troms» - oppfølging gjennom eget 

prosjekt i samarbeid med UiT NAU 
 Orientering om personalsituasjonen 

o Regional ungdomskonsulent 
o Sekretær KDU 
o Daglig leder regionrådet 
o Trainee prosjektmedarbeider 
o Prosjektleder Kompetansepilot 

 
DRØFTING: 

 Åpen post 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd: uttalelse vedr Autopass 
 Fra Vest-Finnmark Rådet:  

o Uttalelse forsøksordning med særskilt avskrivning av studielån for barnehagelærere 
i Nord-Troms og Finnmark 

o Uttalelse - Det er behov for ny revidering av Motorferdselloven 
 Fra bibliotekene i Nord-Troms: Høringsuttalelse planstrategi Troms og Finnmark 

fylkesbibliotek 
 Kvensk råd: 

o Trespråklig skilting i Nord-Troms 
o Kvenpolitisk utvalg i alle kommuner i Nord-Troms 

VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 26/21  Godkjenning av protokoll fra møte 19.04.21 
Saksdokumenter:  

 Møteprotokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 19.04.21. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Sak 27/21 Rapportering fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Prosjektplan og midtveisrapport (tidligere behandlet i regionrådet) 
 Prosjektregnskap pr 31.12.20 (behandlet i regionrådet mars 2021) 

 
Faglederne for de ulike satsingene rapporterer i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar rapporteringen fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
Saksopplysning: 
Drivkraft Nord-Troms har vært et prosjekt i regi av tidligere Troms Fylkeskommune, der Nord-
Troms Regionråd var vært prosjekteier. Prosjektet startet 1. juni 2019 og hadde en varighet på 2 år, 
fra tiltredelse av prosjektleder i 100 % stilling for prosjektperioden. Prosjektet hadde fire 
satsingsområder der arbeidstiden var fordelt prosentvis på:   

 Drivkraft Campus Nord-Troms (50%) – etablering av en distribuert fleksibel distriktsmodell 
for høyere utdanning, forskning og utvikling 

 Drivkraft Ungdom (20%) – Etablering av en modell for ungdomsråd og opplæring av 
ungdomsråd basert på Nord-Troms modellen, i samarbeid med KS  

 Drivkraft Kvenkultur (20%) – Utvikling av samarbeidsmodeller for flere 
kompetansearbeidsplasser innen kvensk kultur og kulturminnevern i Nord-Troms  

 Drivkraft Grensesamarbeid (10%) – Politisk arbeid for å fremskaffe en forutsigbar 
finansiering av Nordkalottens Grensetjeneste sitt kontor i Skibotn, Storfjord, samt se på 
utviklingspotensialet for Grensetjenesten i et kompetanseperspektiv 

 
Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms var å utvikle samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og 
utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en regional vekst. Fokusområdene var 
vedtatt ut fra områder der Nord-Troms hadde en særlig kompetanse som kunne videreutvikles.  
 
Vurderinger: 
Prosjektet hadde en noe treg oppstart i 2019 da kommune- og fylkestingsvalg høsten 2019 gjorde 
det vanskelig å få avtalt møter og tatt beslutninger i oppstartsfasen. Resultatet av valget førte også 
til at 3/5 deler av styringsgruppen ble erstattet med nye medlemmer i januar 2020, inklusivt bytte 
av styringsgruppeleder. Fra januar 2020 var det imidlertid god utvikling i prosjektet, og man jobbet 
systematisk mot prosjektmål.  
 
Måltall for økt sysselsetting med 50 per år var i prosjektet definert over en periode fra 2015-2020. 
Med oppstart av prosjektet 1.06.2019 var måltallet for sysselsettingen sett på som historiske tall. 
Den totale sysselsettingen uavhengig av bosted var fra 2015 – 2020 ble totalt 341 nye sysselsatte. 
 
Siden hovedmålet i prosjektet var etablering av nye arbeidsplasser i regionen er prosjektmål 
oppnådd. Det er likevel en tankevekker at det tilsynelatende ser ut til at de fleste nye stillinger blir 
besatt av personell bosatt i andre kommuner. Det er da et spørsmål om det er mangel på ressurser i 
Nord-Troms regionen, eller om årsaken er mangel på rett kompetanse. Etablering av Campus Nord-
Troms vil uansett årsak, bidra til økt kompetanse i regionen, og forhåpentligvis en mer attraktiv 
region. Det er viktig å utføre kompetansekartlegging i både privat og offentlig næringsliv for å 
kunne spisse fremtidig kompetansebehov enda mer til behovet i markedet.  
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Nord-Troms Studiesenter (NTSS) var sentral i utviklingen av Campus Nord-Troms, og prosjektet så 
tidlig at etablering av en kompetansemodell ved siden av NTSS ville være unaturlig. Man så også 
tidlig i prosjektet synergier mellom de forskjellige satsingsområdene og inn mot en Campus 
satsing, og det var derfor naturlig å jobbe frem samarbeidsavtaler mellom Campus Nord-Troms og 
de andre satsingsområdene. Å etablere Campus Nord-Troms som en videreutvikling av NTSS 
innenfor prosjektets tidsramme var en krevende oppgave, spesielt siden den nye kommuneloven 
krevde organisatoriske endringer i Nord-Troms Regionråd (NTRR), som førte til behov for 
omorganisering av NTSS. 
 
Drivkraft Ungdom hadde som mål å få etablert en modell for ungdomsmedvirkning og opplæring av 
ungdomsråd i samarbeid med KS, som kunne spres i det nye storfylket Troms og Finnmark, og at 
Nord-Troms sine *utRUSTede ungdom kunne fungere som et veilederkorps for etablering og 
opplæring av ungdomsråd. Ettersom det var valgår og tiden for implementering av den nye 
kommuneloven, og krav om etablering av ungdomsråd, ble en tidsfaktor, så prosjektet at det ville 
bli vanskelig å nå prosjektmål allerede i 2019. Etter møter med KS bestemte prosjektet seg for å 
dreie fokuset mot å utarbeide program for opplæring av ungdomsråd og ungdomsmedvirkning 
basert på modul i folkevalgtprogrammet, med mål om fremtidig inkludering i KS sitt 
folkevalgtprogram.  
 
I det tidsrommet prosjektplan ble vedtatt var det indikasjoner på at oppgaver innen Kvensk kultur 
og kulturminnevern ville bli flyttet til fylkesnivå i Oppgavemeldingen. Nord-Troms har opparbeidet 
seg god kompetanse på kvensk språk og kultur gjennom flere år med revitaliseringsarbeid, og så 
oppgaver innen kvensk kultur og kulturminnevern som oppgaver Nord-Troms hadde gode 
forutsetninger for å ta på seg, og som kunne bli knyttet mot eksisterende kompetansemiljøer. Siden 
foreslåtte oppgaver ikke ble flyttet til fylkesnivå valgte prosjektet å jobbe mot de prosjektmål det 
var mulig å oppnå: 
 

 Samhandling mellom de kvenske miljøene i det nye storfylket Troms og Finnmark  
 Etablere et prosjekt med en Kvensk Formidler i samarbeid med Kultur i Troms  
 Produsere kvensk formidlingsmateriale som et Kvensk kompetansekart  
 Produsere en reklamefilm for teater som verktøy for formidling av kvensk språk og kultur 

 
Nordkalottens Grensetjeneste gjør en formidabel jobb for rekruttering av arbeidskraft i 
nordområdene, økt mobilitet på Nordkalotten og, for å avdekke og fjerne grensehinder. Når 
prosjektet startet var det veldig tydelig at både Nordkalottens Grensetjeneste sitt viktige arbeid og 
det store behovet for finansiering var lite kjent. Grensetjenesten var finansiert gjennom et mindre 
beløp fra Nordisk Ministerråd gjennom Nordkalottrådet og hadde hatt noen prosjektmidler fra 
Troms Fylkeskommune, samt bidrag fra Storfjord Kommune i form av administrasjon og 
kontorhold. I tillegg var det en konsulent fra NAV i 100 % stilling dedikert Grensetjenesten.  
 
Prosjektet ble tidlig i prosjektfasen kjent med Grensetjenesten sitt arbeid, og jobbet systematisk for 
å fremsnakke viktigheten og behovet for Nordkalottens Grensetjeneste, og behovet for en 
forutsigbar finansiering. Gjennom prosjektet ble Grensetjenesten presentert både i 
regionrådsmøter, fylkespolitiske møter, inkludert i innspill til Nordområdemeldingen og fremmet i 
møte med Sametingsrådet. I tillegg ble det søkt om næringsmidler for å finansiere driften samt 
opp-bemanne tjenesten med en stilling i påvente av en mer permanent finansiering. Prosjektet har 
også jobbet mot en videreutvikling av Grensetjenesten innen kompetanse, rekruttering og 
næringsetablering på Nordkalotten, og ser et samarbeid med Campus Nord-Troms som et 
mulighetsrom framover. 
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Drivkraft Nord-Troms har ved prosjektslutt oppnådd de viktigste prosjektmålene, selv om noen av 
målene ble omdefinert i prosjektperioden for å tilpasse til realistisk måloppnåelse der grunnlaget 
hadde endret seg fra prosjektet var vedtatt etablert. 
 
Styringsgruppen har avholdt sitt avsluttende møte 4.5.21. Faglederne for de ulike 
satsingsområdene vil rapportere i møte fra sine fagfelt. Rapportering i møte: 

 Kvenkultur ved Inger Birkelund, PP presentert i mte 
 Grensetjenesten ved Willy Ørnebakk, orientering om resultater i prosjektet 
 Ungdomsmedvirkning ved Berit Fjellberg, PP presentert i møte utarbeidet av Victoria 

Mathiassen  
 Campus Nord-Troms ved Berit Fjellberg 

 
 
 
Sak 28/21 Innspill til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms (CNT) 
Saksdokumenter:  

 Vedtak fra regionrådet vedrørende etablering av Campus Nord-Troms 23.11.20 og 
23.03.21 

 Innspill fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms i regi av regionrådet, satsingsområde Campus 
Nord-Troms 

 
Harriet Steinkjer Nystu, Visjona AS, orienterer i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar orientering av status i arbeidet med utviklingsprosjektet til orientering. 
Innspill til prosjektet fra møtet tas med i prosjektplanen for utviklingsprosjekt CNT som behandles i 
neste regionrådsmøte 22. juni. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
På grunn av sykemelding og vakante stillinger i regionrådet måtte det kjøpes inn bistand for å få 
utarbeidet prosjektplanen. Visjona ble engasjert til oppdraget.  
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Oppstartsmøter og leveranser til representantskapsmøte 27. april er gjennomført. Innspills-
/høringsmøter med eierkommunene gjennomføres i mai. Visjona presenterer status i arbeidet i 
møtet. 
 
 
 
Sak 29/21 Oppnevning av representanter til Strategisk samarbeidsutvalg -  

Helsefellesskap Troms og Ofoten 
Saksdokumenter:  

 Vedtekter Helsefellesskapet (vedlagt) 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner representant Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa kommune og 
vararepresentant …… til Helsefelleskapet Troms og Ofoten. 
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Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 
Rådsordfører og nestleder får fullmakt til å få på plass vararepresentanten. 
 
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt fremmet i møtet ble enst vedtatt. 
 
Henvendelse fra Samhandlingsenheten i UNN: 
«Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble etablert i Partnerskapsmøtet 22. april 2021. Møteprotokoll 
med tilhørende vedlegg er oversendt Nord-Tromsrådet på e-post.  
 
Helsefellesskapet er inndelt i tre nivå; Partnerskapsmøtet (nivå 1), Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 
2) og faglige samarbeidsutvalg (nivå 3). Nivå 2 – Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) erstatter dagens 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO).  
 
I henhold til vedtektene for helsefellesskapet, § 3 punkt 2), skal kommunene ha seks representanter 
med stemmerett i SSU. Disse skal oppnevnes av de interkommunale politiske rådene. Se vedlagte 
vedtekter godkjent i Partnerskapsmøtet.  
 
Nord-Tromsrådet skal oppnevne én fast representant. Det skal også oppnevnes personlig vara for 
den faste representanten. Strategisk samarbeidsutvalg har sitt første møte 3. juni 2021, og vi antar 
at ikke alle samarbeidspartnerne vil ha nye representanter klar til da. Dagens OSO-medlemmer 
ivaretar derfor representasjonen i SSU inntil nye oppnevninger er foretatt.  
 
Vi ber om at det oppnevnes representant og vararepresentant fra Nord-Tromsregionen så snart 
som mulig, og senest innen 1. juli 2021. Tilbakemelding sendes Samhandlingsavdelingen i UNN, 
som er fungerende sekretariat for Helsefellesskapet Troms og Ofoten.» 
 
 
 
Sak 30/21 Oppnevning av ressursgruppe - «Nye veier» 
 
Forslag til vedtak fra rådsordfører: 
Følgende ressursgruppe velges; 

 Ørjan Albrigtsen, leder av gruppa 
 Geir Varvik 
 Bernt Lyngstad 
 Hilde Nyvoll 
 Bård B G Fanghol, planlegger, Kåfjord kommune 
 En representant fra Arena Nord-Troms 

 
Sekretariatsfunksjon for ressursgruppen kjøpes hos Halti Næringshage. Mandatet til gruppen er å 
samordne dialogen med Nye veier, slik at veistrekningene Nordkjosbotn-Hatteng og Oldedalen-
Langslett  blir prioritert og igangsatt så raskt som mulig. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 31/21 Prosess IPR - status og framdrift  
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
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Arbeidsgruppen IPR jobber videre med å ferdigstille samarbeidsavtalen. Det leies inn bistand til å 
lage saksfremlegg som skal være grunnlag for behandling av saken i alle kommunene.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa ved leder Geir Varvik 

 Ønske om at det utarbeides et saksframlegg til kommunestyrene 
 Vurdere høringsrunde 
 Aktuelt å behandle i kommunestyrene etter ferien 
 Det vises til vedtak i sak 31/21 

 
Orientering fra møte i Arktis jernbaneforum 21. mai 2021 ved saksordfører Geir Varvik 

 Det er avholdt 3 eller 4 møter i forumet. På siste møte deltok Stortingsrepresentantene 
Myrseth, Fylkesnes og Stifjell – fokus i møte var på den politiske prosessen 

 Ikke tydelig hvilke strekninger som er ønskelig å prioritere 
 Skal være møte i juni – der skal også NHO delta 

 
Aktuelt med møte med fylkesrådet og Arena Nord-Troms?  

 Saken følges opp av arbeidsutvalget i regionrådet 
 
Statsborgerseremonier  
- svar til Statsforvalteren - frist 1. juni (første vertskommune) 

 Forslag om at første vertskommune blir Kåfjord. Bernt Lyngstad gjør avklaringer før vi 
sender melding til Statsforvalter. Om ikke Kåfjord kan påta seg oppdraget kan Storfjord 
være vertskommune 

 
Status i arbeidet med Campus Nord-Troms 

 I regionrådsmøte 23.03.21 ble vedtekter, stiftelsesdokument og prinsipper for deling 
vedtatt. Representantskapet behandlet samme sak 27.04.21 - enstemmig vedtatt 

 Saken til kommunestyrene i eierkommunene til behandling  
 Hva er status i behandlingen i kommunestyrene? (skal behandles i junimøtene) 
 Forslag til dato for stiftelsesmøte: 31. august (fysisk møte) – kobles til møte i regionrådet 

 
Eirik L. Mevik fratrådte møtet. 
 
Orientering «Desentralisert sykepleierutdanning i Nord-Troms»  
- oppfølging gjennom eget prosjekt i samarbeid med UiT NAU 
- behovet for sykepleiere er stort i regionen 
- vi må finne noen verktøy i lag 
- vi vil få enorme problemer om vi ikke klarer å skaffe nok sykepleiere 
- Berit sender forslag til prosjektskisse til saksordfører Hilde Nyvoll for innspill 
 
Orientering om personalsituasjonen 

o Regional ungdomskonsulent – starter 1. juni 
o Sekretær KDU – omsorgspermisjon fra medio august – det er engasjert vikar i 

permisjonstiden  
o Daglig leder regionrådet – lyst ut med frist 1. juni 
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o Trainee prosjektmedarbeider – ansettelse gjort – tiltrer 1. september 
o Prosjektleder Kompetansepilot – i gang med intervjurunde 

 
 
DRØFTING: 
Åpen post 
 
Saker fra Eirik i Kvænangen følges opp pr epost i etterkant av møtet: 

 Vaksinering i ferien – det må på plass bedre ordninger enn det som er lagt opp til - stor 
utfordring i forhold til bemanning i ferien 

 Ekstra koronautgifter for kommunene som ikke vil dekkes av Statens - vi bør komme med 
en uttalelse 

 
Fra Hilde i Nordreisa - ønske om at følgende tema settes på dagsorden til et senere 
regionrådsmøte: 

- Nordreisa «sin rolle» i samarbeidet? (med bakgrunn i representantskapsmøte) 
- Hvor vil vi med samarbeidet i Nord-Troms? 

 
 
REFERATSAKER: 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
Fra Nord-Troms Regionråd: uttalelse vedr Autopass 
Fra Vest-Finnmark Rådet:  

o Uttalelse forsøksordning med særskilt avskrivning av studielån for barnehagelærere i 
Nord-Troms og Finnmark 

o Uttalelse - Det er behov for ny revidering av Motorferdselloven 
Fra bibliotekene i Nord-Troms: Høringsuttalelse planstrategi Troms og Finnmark fylkesbibliotek 
Kvensk råd: 

o Trespråklig skilting i Nord-Troms 
o Kvenpolitisk utvalg i alle kommuner i Nord-Troms 

 
 
Møtet hevet kl 1350 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
 
Sak 33/21 Konstituering av daglig leder 
Saksdokumenter:  

 Vedtak i Sak 13/21 Ny daglig leder av Nord-Troms Regionråd DA 
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Forslag til vedtak: 
Hilde Nyvoll konstitueres som daglig leder i Nord-Troms Regionråd fra 1. juli 
2021 til ny daglig leder tiltrer. 
 
 
Saksopplysninger: 
Berit Fjellberg fratrer som daglig leder i Nord-Troms Regionråd 30.06.21 for å 
tiltre ny stilling som leder av Nord-Troms Studiesenter 1. juli. 
 
På møte i regionrådet 2. mars (sak 31/21) ble det gjort vedtak om å lyse ut 
stillingen som daglig leder i regionrådet. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 1. 
juni. Det forventes tilsetting i stillingen innen utgangen av juni måned. Det må 
påregnes oppsigelsestid før ny leder kan tiltre. Det er derfor behov for å 
konstituere daglig leder i henhold til gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms 
Regionråd. 
 
 
 
Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd vil kjøpe sekretærbistand inntil ny daglig leder 
tiltrer stillingen.  

2. Oppdraget omfatter: 
a) Utarbeidelse av saksframlegg til kommunestyrene for etablering av 

Interkommunalt Politisk Råd (ref vedtak regionrådet sak 31/21) 
b) Sekretærbistand i forbindelse med møter i regionrådet til ny daglig 

leder er på plass 
3. Det innhentes tilbud. Kjennskap til saksbehandling i kommunal sektor bør 

vektlegges i tillegg til pris. 
4. Utgiften dekkes over drifta til regionrådet. 
5. Rådsordfører og daglig leder får ansvaret for å følge opp saken. 

 
 
Saksopplysninger: 
Daglig leder i Nord-Troms Regionråd fratrer 30.06.21. Det er forslag om å 
konstituere ordfører Hilde Nyvoll som daglig leder i perioden fram til ny daglig 
leder er på plass. Se sak 33/21.  
 
Sekretær møtevirksomhet: 
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I denne mellomperioden er det behov for sekretærbistand for å utføre 
driftsoppgaver som møtevirksomhet og oppfølging av vedtak fra regionrådet.  
Hovedoppgaven vil være forberedelse til møte (innkalling og saksbehandling, 
fasilitering), gjennomføring av møte (fysisk eller på teams, sekretær i møte) og 
etterarbeid (protokoll, melding om vedtak, evt oppfølging av enkeltvedtak). I 
tillegg vil oppdraget også omfatte månedlige møter i Arbeidsutvalget i 
regionrådet. Regionrådet har møte 1 gang pr måned. 
 
Saksframlegg til kommunestyrene: 
Interkommunale politiske råd (IPR) er ment å omfavne dagens regionråd som 
politiske samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers 
av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale 
politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. 
 
Nord-Troms Regionråd starter for ca 1 år siden en prosess for etablering av 
interkommunalt politisk råd, som vil erstatte dagens Regionråd. 
 
Regionrådet gjennomførte et arbeidsmøte 7. januar i år hvor det ble utarbeidet 
SWOT-analyse for samarbeidsalternativer, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
som skulle ta arbeidet videre. Tromsø-området oppnevnte også representanter til 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa har ikke hatt sekretærressurser. For at vi skal 
komme i mål med arbeidet er det behov for å sette av egne ressurser som kan 
utarbeide et godt saksframlegg til kommunestyrene. Saksframlegget må 
forankres i arbeidsgruppa og regionrådet.  
 
Elementer som kan inngå i saksframlegget/Forslag; 
 
«Samarbeidsavtale Interkommunalt Politisk Råd 
Henvisning til lovverk: 

 Kommunelovens kapittel 18. Interkommunal politisk råd 

Vedlegg:  
1) Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd (IPR) mellom 

kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og 
Kvænangen. 

2) Kommunelovens kapittel 18 
3) Melding om vedtak fra Nord-Troms Regionråd: Sak 33/20 Intensjonsavtale om etablering av 

interkommunalt politisk råd – kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd 
4) …… 

 
Ordførerens innstilling: 

1. ……… kommune inngår en samarbeidsavtale med kommunene ………. om interkommunalt politisk 
råd.  

2. …… 
3. …… 
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4. ………. kommune foreslår følgende samarbeidsområder/tiltak for interkommunalt politisk råd ……… 

 
Saksopplysninger: 
Referere til vedtak – beskrive prosessen; 

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

 Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 
 Sammenslåing av fylkeskommuner 
 Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i samfunnsutviklingen fra 

fylkeskommune og fylkesmann 
 Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  
 Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 
I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige valgperiode (2015-2019); 

 Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  
 Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  
 NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om medlemskap 

 
Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede samarbeid mot 
Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-
Troms. 
 
Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles interkommunalt politisk råd med 
basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20. I 
møte ble man enig om ei felles arbeidsgruppe som består av Mona Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av 
regionrådene).  
 
Prosess fra juni 2020-juni 2021………(må beskrives) 
 
Vurderinger: 
Drøftingene i regionrådet de senere årene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, og en forsterking 
av gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et interkommunalt politisk råd kan ses på som arena 
for samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles 
holdning utad for å stå sterkere.» 
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Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og Nord-Troms Regionråd 
DA 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd pakker og leverer arkiv fra Nord-Troms Utviklingsgruppe 
AS og Nord-Troms Regionråd DA til Nordreisa kommune. 
 
 
Saksopplysninger: 
Dagens Nord-Troms samarbeid bygger på tidligere samarbeid som startet med et 
felles kompetanseprosjekt i 1987 for de 4 nordligste kommunene i Troms. De 
samme 4 kommunene gikk sammen og etablerte Nord-Troms Utviklingsgruppe 
AS i 1989. Neste kapittel er etableringen av Nord-Troms Regionråd DA i 1997, 
hvor eierskapet ble utvidet med kommunene Lyngen og Storfjord. 
 
Gjennom hele denne perioden har dokumenter vært arkivert i papirversjoner etter 
gamle arkivnøkler «K-nøkkel» - en forenkla versjon tilpasset virksomheten. Inntil 
i dag har arkivet vært oppbevart i kjelleren på Halti. Lokalet er lite, og ikke egnet 
til formålet. Arkivet er ikke digitalisert og det er behov for å oppbevare dette for 
ettertiden. Vi må også følge lovpålegg for eksempel for oppbevaring av regnskap. 
 
Nå skal det skrives et nytt kapittel med etableringen av Interkommunalt Politisk 
Råd. Ved etablering av IPR vil det bli tatt i bruk digitale løsninger for 
saksbehandling og arkiv.  
 
 
Vurderinger: 
Nordreisa kommune som vertskommune er forespurt om å oppbevare arkivet fra 
NUG AS og NTRR DA. De har sagt ja til midlertidig oppbevaring.  
 
Slik arkivmulighetene fremstår i dag, er det en god løsning å flytte arkivet til 
Nordreisa kommune. I første omgang prioriteres arkivmateriale fra Nord-Troms 
Utviklingsgruppe AS og materiale fra Nord-Troms Regionråd DA for perioden 
1997-2012. Ved avvikling av regionrådet må resten av arkiv flyttes. 
 
Etter opphør av regionrådet må det inngås nærmere avtale med Arkiv Troms for å 
flytte arkivmaterialet til depot. 
 
Før arkivmaterialet leveres til depot må følgende krav innfris; 
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«Arkivmaterialet må være ordnet og beskrevet av arkivskaper før avlevering som beskrevet 
nedenfor: 
En arkivbeskrivelse er en systematisk fortegnelse over et arkiv, der hvert enkelt arkivstykke – 
arkivboks, protokoll, digital enhet eller liknende – er beskrevet. 
Ifølge arkivforskriften §20, skal arkivet være ordnet etter opphav: «Den opphavelege orden og indre 
sammenheng i kvart enkelt arkiv skal så langt som mogleg haldast ved lag» 
 
 
 
Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 
 
Saken ettersendes. Forslag til prosjektplan sendes styret i forkant av møtet.  
Prosjektplanen presenteres av Visjona AS i møte. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte prosjektplanen for utvikling av 
Campus Nord-Troms.  
 
 
 
Sak 37/21 Prosjekt prekvalifisering og rekruttering desentralisert 

sykepleierutdanning Nord-Troms   
 
Saken må utsettes til møte i regionrådet 31. august da planlagt møte 7.6.21 med 
Helsefakultet, UiT måtte utsettes. 
 
 
 
Sak 38/21 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet - «Forslag til endringer i 

egenbetalingsforskriften» 
Saksdokumenter:  

 Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet – forslag til endringer i 
egenbetalingsforskriften, datert 27. april 2021 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd vedtar forslaget til uttalelse og sender denne til 
Kunnskapsdepartementet. Kopi til fylkeskommunen. 
 
Forslag til uttalelse: 
Til Kunnskapsdepartementet 
 
Høringsuttalelse – forslag til endringer i egenbetalingsforskriften 
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Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer om 
egenbetaling ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften). Forslaget 
åpner for at statlige universiteter og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger 
mot egenbetaling, som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring.  
Høringsfrist er satt til 27. juli 2021. 
 
Utgangspunktet er at statlige universiteter og høyskoler ikke kan kreve 
egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad 
eller yrkesutdanning. Dette kalles gratisprinsippet. For å gjøre høyere utdanning 
tilgjengelig for flere, uavhengig av livssituasjon, og øke tilbudet av relevante 
videreutdanninger som kan tas i kombinasjon med arbeid, inneholder 
høringsnotatet forslag om å åpne for at statlige universiteter og høyskoler i større 
grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling. Utdanningene skal være særlig 
tilrettelagt for personer som har arbeidserfaring. Egenbetalingsstudier for 
personer med arbeidserfaring må ikke komme i konflikt med den ordinære 
utdanningsvirksomheten, som skal være gratis.  
 
I høringsnotatet legger departementet fram tre alternative forslag til regulering av 
andelen egenbetaling institusjonene kan kreve for de aktuelle utdanningene.  
Alternativ 1:  Videreføre dagens bestemmelse, dvs. ikke regulere noen grense for 

andelen egenbetaling. 
Alternativ 2:  Fastsette en grense for egenbetaling i forskriften, for eksempel 25 

prosent.  
Alternativ 3:  Alltid kreve fullfinansiering gjennom egenbetaling  
 
Demografiutvalget (NOU 2020: 15) «Det handler om Norge – Utredning om 
konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» understreker at fleksible og 
desentraliserte utdanningstilbud er viktige for rekruttering til og 
kompetanseheving i distriktene. Videreutdanning og spesielt fleksible 
utdanningstilbud er blitt trukket fram som del av regjeringens distriktspolitikk. 
Demografiutvalget trekker fram desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte 
og samlingsbaserte utdanningstilbud som organiseres på en fleksibel måte, slik 
at de lettere kan kombineres med arbeid eller andre forpliktelser. 
 
I Meld.St. 5 (2019–2020) – Distriktsmeldingen heter det at «Tilgjengelige og 
relevante utdanningstilbud, også ̊i områder med store avstander, vil være sentralt 
for å styrke rekruttering av relevant kompetanse».  
 
På lik linje med Studiesenteret Midt-Troms, og Nord-Troms Studiesenter støtter 
vi Regjeringens mål om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flere, uavhengig 
av livssituasjon, og øke tilbudet av relevante videreutdanninger som kan tas i 
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kombinasjon med arbeid. Vi er også enige at det er et stort behov for å kunne 
tilby «skreddersøm» av eksisterende utdanninger tilpasset nye grupper studenter. 
Vi er imidlertid sterkt kritiske til forslaget om å åpne for at statlige universiteter 
og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling.  
 
Ved å åpne for at utdanningstilbud som er fleksible, korte og eventuelt 
modulbaserte skal kunne tilbys mot betaling er vi redd vil forsterke forskjellene i 
kompetanse mellom byer med utdanningsinstitusjoner og distrikter uten 
høgskoler/universitet. I distriktene har vi en volumutfordring da 
rekrutteringsgrunnlaget er mindre enn i byene. I tillegg har vi et næringsliv med 
små og mellomstore bedrifter som erfaringsmessig har liten betalingsvilje når det 
kommer til å finansiere arbeidstakernes utdanning. I offentlig (for vår del i 
hovedsak kommunal) sektor, er det kamp om hver krone til tjenesteproduksjon, 
som ofte betyr mindre satsing på kompetanse. Dette er argumenter for at 
«gratisprinsippet» må stå fast for høyere utdanning. 
 
Regjeringen påpeker at formålet med endringer i egenbetalingsforskriften er at 
regelverket skal gi institusjonene større fleksibilitet og handlingsrom til å tilpasse 
utdanningstilbudene bedre til arbeidslivets og samfunnets behov. Vi mener det 
må være mulig å få til et bredere og mer systematisk samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet om hva studentene lærer (samfunnets 
kunnskapsbehov) og hvordan studentene lærer uten at man skal gå på tvers med 
gratisprinsippet.  
 
Regjeringen sier at målet er et regelverk som er tydeligere og enklere enn 
dagens, og som tilrettelegger for en likere praktisering i sektoren. Vi mener 
endringene som departementet foreslår, vil kunne åpne for ulik praksis og ikke i 
tilstrekkelig grad skille mellom når det kan tas egenbetaling og ikke. Man 
risikerer da at regelverket blir uthulet og mer utydelig, og vil sette 
gratisprinsippet under prøve.  
 
Nord-Troms Regionråd oppfatter at forslaget kan bidra til å skape utydelighet 
rundt dagens gratisprinsipp. Pandemien har bidratt til at vi har tatt i bruk digitale 
verktøy i stor skala. Denne utviklingen har bidratt til økt fleksibilisering av 
utdanningene, noe som åpner for at flere ser muligheten til å ta utdanning ved 
siden av jobb. Dette er en utvikling man burde satse mer på for å realisere 
visjonen om «lære hele livet». For å lykkes må man sikre en god statlig 
finansiering av dette oppdraget til UH-sektoren, og la gratisprinspippet ligge fast. 
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OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa 

 
 
DRØFTING: 
 
Har vi aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med midler fra 
Troms Holding? 

 Et aktuelt prosjekt kan være «Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms» 
 
 
Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap?  
(utgangspunkt i vedtatte «utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd», 
avtalen er vedlagt). Avtalen er forankret i selskapsavtalen til Nord-Troms 
Regionråd og behandlet av alle kommunestyrene i juni 2018. 
 
Klipp fra avtalen (avtalen er vedlagt); 
 
1 BAKGRUNN 
Drøfting av arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan komme i 
posisjon /være i forkant i de politiske prosessene har stått på agendaen i regionrådet. Det har også vært 
diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper 
legitimitet for arbeidet. 
 
Med bakgrunn i dette har kommunestyrene høsten 2017 vedtatt endringer i selskapsavtalen, hvor 
ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør representantskapet. Endringene er tilpasset 
forslaget til ny Kommunelov, som vil gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.  
 
2 MÅLSETTINGER 
Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene for 
politisk og administrativt samarbeid. 

Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og 
avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva partene skal 
samarbeide om. 
 
3 PRINSIPPER FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING 

 Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge egen kompetanse/utvikle arbeidsplasser i 
regionen fremfor å shoppe tjenester utenfor regionen 

 Samhandlingen skal bidra til å øke iderikdommen og gi gjensidig læring 
 Sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltakelse 
 Bygge samarbeidet rundt sikre suksesser – la stridsspørsmålene modnes 
 Partene forplikter seg til å holde hverandre løpende orientert om samarbeidsplaner og faktiske 

samarbeid med kommuner utenfor Nord-Troms-samarbeidet 
 Arbeide med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye  
 Markedsføring av resultater som regionale i felles fronting – regional identitetsbygging 
 Raushet for å se regionens beste 
 Fleksible og distribuerte modeller for skal ligge til grunn for samarbeidet 
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Åpen post 
 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd:  
o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen 

 Fra Helse- og Omsorgsdepartementet  
o Svar vedrørende pandemihåndtering 

 
Forslag til vedtak: 

 Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
 
 
 
Til Regjeringen 
 

Dato: 31.05.21 
 
UTTALELSE FRA NORD-TROMS REGIONRÅD – BEKYMRING VEDRØRENDE PANDEMIHANDTERING 
 
Nord-Troms Regionråd er urolig for usikkerheten vedrørende utgiftene som er knyttet til handtering av korona-
pandemien.  
 
Tidligere ble kommunene gitt forsikringer om at utgiftene ville kompenseres. På denne måten kunne man ha fullt fokus 
på å produsere gode tjenester til innbyggerne under krevende forhold, framfor å bedrive kutt og nedskjæringer som 
følge av helt nødvendige ekstrautgifter knytta til pandemien.  
 
Derfor ber vi regjeringa gi klar tilbakemelding om at ekstrautgiftene fortsatt skal kompenseres. Alternativt vil allerede 
hardt pressa tjenester få det enda tøffere som følge av kommunenes ansvarlige arbeid med å drifte på vedtatte 
budsjett. 
 
I forlengelsen av utgiftene ser vi store utfordringer med å gjennomføre storstilt vaksinering i fellesferien. Sommeren er 
allerede en krevende tid for helsetjenestene. Dersom disse i tillegg skal gjennomføre ei storstilt vaksinering er det en stor 
bekymring om man har kapasitet og mulighet til å gjennomføre. En gjennomføring kommer i alle fall til å koste. Det å 
skape ro rundt den økonomiske situasjonen vil gi økt handlingsrom og økt gjennomføringsevne.  
 
Situasjonen med å vaksinere i ferien kommer delvis fordi vaksinedoser er flyttet til Oslo. Vi ser her grunn til å minne 
regjeringa om at smitteutbrudd, og store sådan, kan oppstå hvor som helst. Pandemihandteringa har i stor grad gått 
bra fordi den er bygget på et sterkt fellesskap og solidaritet i hele Norge. Det å forfordele vaksiner er en uheldig 
tilnærming, og vi er bekymret for den nødvendige oppslutningen pandemihandteringa må ha i hele landet.   
 
Med hilsen  
Nord-Troms Regionråd 
 
        (sign) 
Eirik Losnegaard Mevik      Ørjan Albrigtsen  
Saksordfører                                 Rådsordfører 
Tlf. 41 68 77 96 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 22.06.2021 12:52:22
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
Kopi: sissel.johnsen@kpmg.no; Daniel Vollstad Johnsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Fredrik
Båtnes Hestdahl; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Hilde
Kristin Meistad Elofsson; Silja Karlsen; svein.eriksen@lyngen.kommune.no; Britt M. Pedersen; Hanne Wiesener;
jan.rydningen@lyngen.kommune.no; inger.heiskel; jarydningen@hotmail.com; Karl-Gunnar Skjønsfjell;
kumichal@online.no; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa kommune; Post Skjervøy; Post Storfjord; Cissel O Samuelsen; Frode
Karlsen; Milena Terlecka-Paul; Jan Hugo Sørensen; Janne Kankaala; Trond Arne Hoe; Willy Arne Ørnebakk;
Victoria Figenschou Mathiassen; Monika Dyrnes

Emne: Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 22.06.21
Vedlegg: Protokoll 22.06.21.docx
Hei! Vedlagt er protokoll fra dagens møte.
 
Benytter muligheten til å takke dere alle for et lærerikt, utviklende og rikt samarbeid gjennom 25 år 
Dette var mitt siste møte som daglig leder i regionrådet. Fra 1. juli starter jeg som leder av Nord‐Troms
Studiesenter – håper vi treffes i den sammenhengen!
 
Heia Nord‐Troms!
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 7-2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 22. juni 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  
 
Møteleder: Ørjan Albrigtsen 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: det var enighet om å ta opp  
Referatsak: 

 Fra Nordreisa formannskap: Tilsettingsprosess daglig leder Nord-Troms 
Regionråd  

Under åpen post: (Saker fra Hilde Nyvoll): 
 Ungdata-undersøkelsen 
 Arbeidslivsdagen UiT 
 ATV-kjøring i utmark 

 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21 
Sak 33/21 Konstituering av daglig leder 
Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand 
Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og Nord-Troms Regionråd DA 
Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 
Sak 37/21 Prosjekt prekvalifisering og rekruttering desentralisert 

sykepleierutdanning Nord-Troms   
Sak 38/21 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet - «Forslag til endringer i 

egenbetalingsforskriften» 
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OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa 
 
DRØFTING: 

 Har vi aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med midler fra 
Troms Holding? 

 Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap? (utgangspunkt i vedtatte 
«utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd») 

 Åpen post 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd:  
o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen 

 Fra Helse- og Omsorgsdepartementet  
o Svar vedrørende pandemihåndtering 

 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21 
Saksdokumenter:  

 Møteprotokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.05.21. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 33/21 Konstituering av daglig leder 
Saksdokumenter:  

 Vedtak i Sak 13/21 Ny daglig leder av Nord-Troms Regionråd DA 
 
Forslag til vedtak: 
Hilde Nyvoll konstitueres som daglig leder i Nord-Troms Regionråd fra 1. juli 2021 
til ny daglig leder tiltrer. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Saksopplysninger: 
Berit Fjellberg fratrer som daglig leder i Nord-Troms Regionråd 30.06.21 for å tiltre 
ny stilling som leder av Nord-Troms Studiesenter 1. juli. 
 
På møte i regionrådet 2. mars (sak 31/21) ble det gjort vedtak om å lyse ut 
stillingen som daglig leder i regionrådet. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 1. 
juni. Det forventes tilsetting i stillingen innen utgangen av juni måned. Det må 
påregnes oppsigelsestid før ny leder kan tiltre. Det er derfor behov for å konstituere 
daglig leder i henhold til gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. 
 
 
 
Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd vil kjøpe sekretærbistand inntil ny daglig leder tiltrer 
stillingen.  

2. Oppdraget omfatter: 
a) Utarbeidelse av saksframlegg til kommunestyrene for etablering av 

Interkommunalt Politisk Råd (ref vedtak regionrådet sak 31/21) 
b) Sekretærbistand i forbindelse med møter i regionrådet til ny daglig leder 

er på plass 
3. Det innhentes tilbud. Kjennskap til saksbehandling i kommunal sektor bør 

vektlegges i tillegg til pris. 
4. Utgiften dekkes over drifta til regionrådet. 
5. Rådsordfører og daglig leder får ansvaret for å følge opp saken. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Daglig leder i Nord-Troms Regionråd fratrer 30.06.21. Det er forslag om å 
konstituere ordfører Hilde Nyvoll som daglig leder i perioden fram til ny daglig leder 
er på plass. Se sak 33/21.  
 
Sekretær møtevirksomhet: 
I denne mellomperioden er det behov for sekretærbistand for å utføre 
driftsoppgaver som møtevirksomhet og oppfølging av vedtak fra regionrådet.  
Hovedoppgaven vil være forberedelse til møte (innkalling og saksbehandling, 
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fasilitering), gjennomføring av møte (fysisk eller på teams, sekretær i møte) og 
etterarbeid (protokoll, melding om vedtak, evt oppfølging av enkeltvedtak). I tillegg 
vil oppdraget også omfatte månedlige møter i Arbeidsutvalget i regionrådet. 
Regionrådet har møte 1 gang pr måned. 
 
Saksframlegg til kommunestyrene: 
Interkommunale politiske råd (IPR) er ment å omfavne dagens regionråd som 
politiske samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske 
råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. 
 
Nord-Troms Regionråd starter for ca 1 år siden en prosess for etablering av 
interkommunalt politisk råd, som vil erstatte dagens Regionråd. 
 
Regionrådet gjennomførte et arbeidsmøte 7. januar i år hvor det ble utarbeidet 
SWOT-analyse for samarbeidsalternativer, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 
skulle ta arbeidet videre. Tromsø-området oppnevnte også representanter til 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa har ikke hatt sekretærressurser. For at vi skal komme 
i mål med arbeidet er det behov for å sette av egne ressurser som kan utarbeide et 
godt saksframlegg til kommunestyrene. Saksframlegget må forankres i 
arbeidsgruppa og regionrådet.  
 
Elementer som kan inngå i saksframlegget/Forslag; 
 
«Samarbeidsavtale Interkommunalt Politisk Råd 
Henvisning til lovverk: 

 Kommunelovens kapittel 18. Interkommunal politisk råd 

Vedlegg:  
1) Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd (IPR) mellom kommunene 

Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 
2) Kommunelovens kapittel 18 
3) Melding om vedtak fra Nord-Troms Regionråd: Sak 33/20 Intensjonsavtale om etablering av 

interkommunalt politisk råd – kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd 
4) …… 

 
Ordførerens innstilling: 

1. ……… kommune inngår en samarbeidsavtale med kommunene ………. om interkommunalt politisk råd.  
2. …… 
3. …… 
4. ………. kommune foreslår følgende samarbeidsområder/tiltak for interkommunalt politisk råd ……… 

 
Saksopplysninger: 
Referere til vedtak – beskrive prosessen; 
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Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger; 

 Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 
 Sammenslåing av fylkeskommuner 
 Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i samfunnsutviklingen fra 

fylkeskommune og fylkesmann 
 Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  
 Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 
I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige valgperiode (2015-2019); 

 Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  
 Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  
 NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om medlemskap 

 
Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede samarbeid mot Tromsø-
området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 
 
Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles interkommunalt politisk råd med 
basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20. I møte 
ble man enig om ei felles arbeidsgruppe som består av Mona Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av 
regionrådene).  
 
Prosess fra juni 2020-juni 2021………(må beskrives) 
 
Vurderinger: 
Drøftingene i regionrådet de senere årene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, og en forsterking av 
gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et interkommunalt politisk råd kan ses på som arena for 
samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad 
for å stå sterkere.» 
 
 
 
Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og Nord-Troms Regionråd DA 
 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd pakker og leverer arkiv fra Nord-Troms Utviklingsgruppe AS 
og Nord-Troms Regionråd DA til Nordreisa kommune. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Dagens Nord-Troms samarbeid bygger på tidligere samarbeid som startet med et 
felles kompetanseprosjekt i 1987 for de 4 nordligste kommunene i Troms. De 
samme 4 kommunene gikk sammen og etablerte Nord-Troms Utviklingsgruppe AS i 
1989. Neste kapittel er etableringen av Nord-Troms Regionråd DA i 1997, hvor 
eierskapet ble utvidet med kommunene Lyngen og Storfjord. 
 
Gjennom hele denne perioden har dokumenter vært arkivert i papirversjoner etter 
gamle arkivnøkler «K-nøkkel» - en forenkla versjon tilpasset virksomheten. Inntil i 
dag har arkivet vært oppbevart i kjelleren på Halti. Lokalet er lite, og ikke egnet til 
formålet. Arkivet er ikke digitalisert og det er behov for å oppbevare dette for 
ettertiden. Vi må også følge lovpålegg for eksempel for oppbevaring av regnskap. 
 
Nå skal det skrives et nytt kapittel med etableringen av Interkommunalt Politisk Råd. 
Ved etablering av IPR vil det bli tatt i bruk digitale løsninger for saksbehandling og 
arkiv.  
 
Vurderinger: 
Nordreisa kommune som vertskommune er forespurt om å oppbevare arkivet fra 
NUG AS og NTRR DA. De har sagt ja til midlertidig oppbevaring.  
 
Slik arkivmulighetene fremstår i dag, er det en god løsning å flytte arkivet til 
Nordreisa kommune. I første omgang prioriteres arkivmateriale fra Nord-Troms 
Utviklingsgruppe AS og materiale fra Nord-Troms Regionråd DA for perioden 1997-
2012. Ved avvikling av regionrådet må resten av arkiv flyttes. 
 
Etter opphør av regionrådet må det inngås nærmere avtale med Arkiv Troms for å 
flytte arkivmaterialet til depot. 
 
Før arkivmaterialet leveres til depot må følgende krav innfris; 
«Arkivmaterialet må være ordnet og beskrevet av arkivskaper før avlevering som beskrevet nedenfor: 
En arkivbeskrivelse er en systematisk fortegnelse over et arkiv, der hvert enkelt arkivstykke – 
arkivboks, protokoll, digital enhet eller liknende – er beskrevet. 
Ifølge arkivforskriften §20, skal arkivet være ordnet etter opphav: «Den opphavelege orden og indre 
sammenheng i kvart enkelt arkiv skal så langt som mogleg haldast ved lag» 
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Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 
 
Prosjektplanen ble presentert i møtet av Visjona AS ved Harriet Steinkjer Nystu. 
 
Innspill i møtet til prosjektplanen 

 Rød tråd gjennom prosjektet med å forsterke det vi har 
 Studiebibliotekene ønsker en sentral rolle, det blir viktig i prosjektet 
 Lokal forankring i hver kommune blir veldig viktig – her ligger 

gevinsteffekten i prosjektet 
 Bra å være konkret i prosjektplanen – større sjanse for å lykkes 
 Godt verktøy for å gjennomføre prosjektet 
 Prosjektplanen skal ferdigstilles i løpet av denne uka 
 Forankring er viktig for å lykkes i prosjektet 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte prosjektplanen for utvikling av 
Campus Nord-Troms.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 37/21 Prosjekt prekvalifisering og rekruttering desentralisert 

sykepleierutdanning Nord-Troms   
 
Saken må utsettes til møte i regionrådet 31. august da planlagt møte 7.6.21 med 
Helsefakultet, UiT måtte utsettes. Nytt møte er avtalt med Helsefakultetet 24. juni. 
 
 
 
Sak 38/21 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet - «Forslag til endringer i 

egenbetalingsforskriften» 
Saksdokumenter:  

 Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet – forslag til endringer i 
egenbetalingsforskriften, datert 27. april 2021 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd vedtar forslaget til uttalelse og sender denne til 
Kunnskapsdepartementet. Kopi til fylkeskommunen og Tromsbenken på Stortinget. 
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Forslag til tilleggspunkt: 
Hovedbudskap/Oppsummering settes inn i starten/heading på uttalelsen. 
 
Forslag til uttalelse: 
Til Kunnskapsdepartementet 
 
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
 
 
Høringsuttalelse – forslag til endringer i egenbetalingsforskriften 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer om egenbetaling 
ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften). Forslaget åpner for at 
statlige universiteter og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot 
egenbetaling, som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring.  
Høringsfrist er satt til 27. juli 2021. 
 
Utgangspunktet er at statlige universiteter og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling 
fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller 
yrkesutdanning. Dette kalles gratisprinsippet. For å gjøre høyere utdanning 
tilgjengelig for flere, uavhengig av livssituasjon, og øke tilbudet av relevante 
videreutdanninger som kan tas i kombinasjon med arbeid, inneholder 
høringsnotatet forslag om å åpne for at statlige universiteter og høyskoler i større 
grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling. Utdanningene skal være særlig 
tilrettelagt for personer som har arbeidserfaring. Egenbetalingsstudier for personer 
med arbeidserfaring må ikke komme i konflikt med den ordinære 
utdanningsvirksomheten, som skal være gratis.  
 
I høringsnotatet legger departementet fram tre alternative forslag til regulering av 
andelen egenbetaling institusjonene kan kreve for de aktuelle utdanningene.  
Alternativ 1:  Videreføre dagens bestemmelse, dvs. ikke regulere noen grense for 

andelen egenbetaling. 
Alternativ 2:  Fastsette en grense for egenbetaling i forskriften, for eksempel 25 

prosent.  
Alternativ 3:  Alltid kreve fullfinansiering gjennom egenbetaling  
 
Demografiutvalget (NOU 2020: 15) «Det handler om Norge – Utredning om 
konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» understreker at fleksible og 
desentraliserte utdanningstilbud er viktige for rekruttering til og kompetanseheving 
i distriktene. Videreutdanning og spesielt fleksible utdanningstilbud er blitt trukket 
fram som del av regjeringens distriktspolitikk. Demografiutvalget trekker fram 
desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte og samlingsbaserte utdanningstilbud 
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som organiseres på en fleksibel måte, slik at de lettere kan kombineres med arbeid 
eller andre forpliktelser. 
 
I Meld.St. 5 (2019–2020) – Distriktsmeldingen heter det at «Tilgjengelige og 
relevante utdanningstilbud, også ̊i områder med store avstander, vil være sentralt 
for å styrke rekruttering av relevant kompetanse».  
 
På lik linje med Studiesenteret Midt-Troms, og Nord-Troms Studiesenter støtter vi 
Regjeringens mål om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flere, uavhengig av 
livssituasjon, og øke tilbudet av relevante videreutdanninger som kan tas i 
kombinasjon med arbeid. Vi er også enige at det er et stort behov for å kunne tilby 
«skreddersøm» av eksisterende utdanninger tilpasset nye grupper studenter. Vi er 
imidlertid sterkt kritiske til forslaget om å åpne for at statlige universiteter og 
høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling.  
 
Ved å åpne for at utdanningstilbud som er fleksible, korte og eventuelt 
modulbaserte skal kunne tilbys mot betaling er vi redd vil forsterke forskjellene i 
kompetanse mellom byer med utdanningsinstitusjoner og distrikter uten 
høgskoler/universitet. I distriktene har vi en volumutfordring da 
rekrutteringsgrunnlaget er mindre enn i byene. I tillegg har vi et næringsliv med 
små og mellomstore bedrifter som erfaringsmessig har liten betalingsvilje når det 
kommer til å finansiere arbeidstakernes utdanning. I offentlig (for vår del i hovedsak 
kommunal) sektor, er det kamp om hver krone til tjenesteproduksjon, som ofte 
betyr mindre satsing på kompetanse. Dette er argumenter for at «gratisprinsippet» 
må stå fast for høyere utdanning. 
 
Regjeringen påpeker at formålet med endringer i egenbetalingsforskriften er at 
regelverket skal gi institusjonene større fleksibilitet og handlingsrom til å tilpasse 
utdanningstilbudene bedre til arbeidslivets og samfunnets behov. Vi mener det må 
være mulig å få til et bredere og mer systematisk samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet om hva studentene lærer (samfunnets 
kunnskapsbehov) og hvordan studentene lærer uten at man skal gå på tvers med 
gratisprinsippet.  
 
Regjeringen sier at målet er et regelverk som er tydeligere og enklere enn dagens, 
og som tilrettelegger for en likere praktisering i sektoren. Vi mener endringene som 
departementet foreslår, vil kunne åpne for ulik praksis og ikke i tilstrekkelig grad 
skille mellom når det kan tas egenbetaling og ikke. Man risikerer da at regelverket 
blir uthulet og mer utydelig, og vil sette gratisprinsippet under prøve.  
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Nord-Troms Regionråd oppfatter at forslaget kan bidra til å skape utydelighet rundt 
dagens gratisprinsipp. Pandemien har bidratt til at vi har tatt i bruk digitale verktøy i 
stor skala. Denne utviklingen har bidratt til økt fleksibilisering av utdanningene, noe 
som åpner for at flere ser muligheten til å ta utdanning ved siden av jobb. Dette er 
en utvikling man burde satse mer på for å realisere visjonen om «lære hele livet». 
For å lykkes må man sikre en god statlig finansiering av dette oppdraget til UH-
sektoren, og la gratisprinspippet ligge fast. 
 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppas leder Geir Varvik; 

 Vært utfordring å gjennomføre møter (finne tidspunkt) 
 Har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale som er behandlet i 

arbeidsgruppa 
 Ikke enighet om lokalisering/vertskommune 
 Saken følges opp av leder og nestleder i regionrådet mot ledelsen i Tromsø-

områdets regionråd 
 
 
DRØFTING: 
 
Har vi aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med midler fra Troms 
Holding? Innspill gitt i møtet; 

 Et aktuelt prosjekt kan være «Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms» 
 Nord-Troms Strategier 2020-2023 – aktuelle satsinger innen de valgte 

satsingsområdene i strategiplanen; 
o Havnesamarbeid Nord-Troms 
o Ta i bruk «Arbeidskraftreserven» (ref tidligere prosjektsøknad) 
o Felles stipendordninger – mastergradsstipend 
o Profilering - omdømmesatsing 
o Tiltak i felles miljø- og klimaplan for Nord-Troms 

 Viktig at vi styrker det vi har 
 Søknader: satt av 85 mill til satsinger i Troms 

o Frist infrastruktur 20.08  
o Frist stedsutvikling/identitet sept/okt 
o Frist samfunns- og næringsutvikling sept/okt 
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Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap?  
(utgangspunkt i vedtatte «utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd», 
avtalen ble sendt ut med sakspapirene). Avtalen er forankret i selskapsavtalen til 
Nord-Troms Regionråd og behandlet av alle kommunestyrene i juni 2018. 
Innspill i møte: 

 Runde blant ordførerne –hvordan oppleves samarbeidet, hva kan vi gjøre 
videre? 

 Har et godt samarbeid å bygge videre på 
 Viktig med god kommunikasjon 
 Avklaring vedrørende arbeidssted for ny daglig leder: lyst ut med arbeidsted i 

en av Nord-Troms kommunene. Kan vurderes å ta med kontorsted i 
arbeidsavtalen? 

 Hva legges i begrepet regionsenter? Dette bør følges opp i neste fysiske møte 
 
 
Åpen post 
 
Saker fra Hilde Nyvoll: 

 Ungdata-undersøkelsen – mulig å lage et arrangement under 
forskningsdagene (uke 39)? Ønske om et regionalt arrangement. Det bør 
gjøres en jobb i den enkelte kommune først. 

 Arbeidslivsdagen UiT i september – bør vurderes, treffer vi de vi ønsker å 
rekruttere på dette arrangementet? Burde vi gjøre noe sammen for å treffe 
ungdom fra Nord-Troms i Tromsø? «Yonas-pizza» 

 ATV-kjøring i utmark – begynt å bli en utfordring med ulovlig kjøring. Er en 
utfordring for Nordreisa – hva med de andre kommunene? De andre 
kommunene har ikke registrert noen utfordringer i denne saken 

 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd:  
o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen 

 Fra Helse- og Omsorgsdepartementet  
o Svar vedrørende pandemihåndtering 

 Fra Nordreisa formannskap:  
o Tilsettingsprosess daglig leder Nord-Troms Regionråd  

 
Forslag til vedtak: 

 Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Møtet hevet kl 1145 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 16.08.2021 10:32:32
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
Kopi: sissel.johnsen@kpmg.no; Daniel Vollstad Johnsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Fredrik
Båtnes Hestdahl; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Hilde
Kristin Meistad Elofsson; Silja Karlsen; svein.eriksen@lyngen.kommune.no; Britt M. Pedersen; Hanne Wiesener;
jan.rydningen@lyngen.kommune.no; inger.heiskel; jarydningen@hotmail.com; Karl-Gunnar Skjønsfjell;
kumichal@online.no; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa kommune; Post Skjervøy; Post Storfjord; Cissel O Samuelsen; Frode
Karlsen; Milena Terlecka-Paul; Jan Hugo Sørensen; Janne Kankaala; Trond Arne Hoe; Willy Arne Ørnebakk;
Victoria Figenschou Mathiassen; Monika Dyrnes

Emne: Innkalling til møte i Nord-Troms Regionråd 30. og 31. august 21
Vedlegg: Innkalling med saksliste 30.-31.08.21.docx
Til ordførere – sett av dagene!
 
Innkalling til møte i regionrådet:
Tid:                        Mandag 30. og tirsdag 31. august 2021
Sted:                     Årviksand, Arnøya
 
Mandag 30. august:
Kl 1140      Kolonne fra Hamneidet (Det tar ca 15‐20 min fra Langslettetkrysset.)
Kl 1230      Ferge fra Storstein
 
Tirsdag 31. august 2021
kl 1400       Ferge fra Lauksundskaret
kl 1530        Kolonne fra Maursund
 
Ørjan ordner mat og overnatting til alle 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes kommunedirektørutvalget varaordførere og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato:16.08.21 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Mandag 30. og tirsdag 31. august 2021 
 
Sted: Årviksand, Arnøya 
 
 
 
Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører    
 
 
 
Kopi:  Media 
 Revisor 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 8-2021 
STED: Årvik 
TIDSPUNKT: 30.-31. august 2021  

 
Program: 
Mandag 30. august: 
Kl 1140  Kolonne fra Hamneidet (Det tar ca 15-20 min fra Langslettetkrysset.)  
Kl 1230 Ferge fra Storstein.  

 Kjøring til Årviksand  
 Stompeskive ved ankomst 
 Besøk på Edmunds feskarbondemuseum 

https://www.facebook.com/groups/1660646527500801 
 Strategidebatt  
 Middag 
 Overnatting i Årvik 

 
Tirsdag 31. august: 
Kl 0830  Møtestart - behandling av saker på sakslista 
  
Kl 1100 Stiftelsesmøte Campus Nord-Troms 
 Lønsj 
 
 
kl 1400  Ferge fra Lauksundskaret  
kl 1530 Kolonne fra Maursund  
 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 39/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.21 
Sak 40/21 Halvårsrapport Nord-Troms Regionråd 
Sak 41/21 Regnskap pr 30.06.21 
 
 
DRØFTING: 

 Prosess IPR - Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap?  
 Åpen post 

 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 01.09.2021 10:27:09
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; robert.jensen@nav.no
Kopi: sissel.johnsen@kpmg.no; Daniel Vollstad Johnsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Fredrik
Båtnes Hestdahl; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Hilde
Kristin Meistad Elofsson; Silja Karlsen; svein.eriksen@lyngen.kommune.no; Britt M. Pedersen; Hanne Wiesener;
jan.rydningen@lyngen.kommune.no; inger.heiskel; jarydningen@hotmail.com; Karl-Gunnar Skjønsfjell;
kumichal@online.no; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa kommune; Post Skjervøy; Post Storfjord; Cissel O Samuelsen; Frode
Karlsen; Milena Terlecka-Paul; Jan Hugo Sørensen; Janne Kankaala; Trond Arne Hoe; Willy Arne Ørnebakk;
Monika Dyrnes; Amanda Bjørnenak

Emne: Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 30. og 31. august 21
Vedlegg: Protokoll RR 30.-31.08.21.pdf
Hei – vedlagt er protokoll fra møte i regionrådet mandag og tirsdag denne uken.
 
Dette var mitt siste regionrådsmøte før jeg starter i ny jobb som leder av Campus Nord‐Troms AS (under stiftelse).
Benytter anledningen til å takke dere alle for samarbeidet gjennom mange år  håper vi ses og kan fortsette
samarbeidet i Campus Nord‐Troms med visjonen «kompetanse som utviklingskraft!»
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 8-2021 

STED: Årvik 

TIDSPUNKT: 30.-31. august 2021  

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg 

Forfall/deltakelse: Dan Håvard Johnsen, Lyngen (deltok via teams på 

behandling av sak 42/21 Interkommunalt politisk råd) 

 

Møteleder: Ørjan Albrigtsen 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: følgende saker drøftes i tillegg til utsendte saksliste;  

• KVU-møtet 

• Skolevalgdebatt - Stortingsvalg, men ikke fokus på Sametingsvalget 

• Søknader Troms Holding 

• Forespørsel fra næringshagen vedr Nord-Troms konferansen  

 

Program: 

Mandag 30. august: 

Kl 1600  Møtestart - behandle alle vedtakssaker på sakslista - unntatt sak vedr IPR  

Kl 1730  Drøfting - hvordan bygger vi Nord-Troms sammen?  

• Innledning ved Visjona – presenterer saksframlegg 

• Innspill fra Arena Nord-Troms 

Kl 2000  Middag 

 

Tirsdag 31. august: 

Kl 0830   Møtestart - drøfting og behandling av sak 42/21 Interkommunalt politisk råd - neste 

steg 

Kl 1100  Stiftelsesmøte Campus Nord-Troms AS (eget dokument vedlagt) 
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Utsendt saksliste: 

VEDTAKSSAKER: 

Sak 39/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.21 

Sak 40/21 Halvårsrapport Nord-Troms Regionråd 

Sak 41/21 Regnskap pr 30.06.21 

Sak 42/21  Interkommunalt politisk råd - neste steg 

Sak 43/21  Støtteerklæring – etablering Polar Game Industry 

Sak 44/21 Budsjett - prosjekt «Utvikling Campus Nord-Troms» 

Sak 45/21  Uttalelse vedrørende pukkellaks 

 

DRØFTING: 

• Åpen post 

 

REFERATSAKER: 

• Fra Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms: vedtak vedr Havnesamarbeidet i 

Nord-Troms 

 

 

MØTE TIRSDAG 31. AUGUST 2021 

Møtestart kl 1615 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 39/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.21 

Saksdokumenter:  

• Møteprotokoll 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 22. juni 2021. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 40/21 Halvårsrapport Nord-Troms Regionråd 

Saksdokumenter:  

• Rapport pr 30.06.21 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar rapporten for 1. halvår 2021 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Saksopplysninger:  

Daglig leder Berit Fjellberg sluttet i stillingen 30.06.21. I den forbindelse er det 

utarbeidet en halvårsrapport pr 30.06.21. Rapporter beskriver aktiviteten i 

regionrådet i perioden med utgangspunkt i vedtatt handlingsplan for 2021. rapport 

ble sendt ut som vedlegg til saksdokumentene. 

 

Innspill fra møte ved gjennomgang av status halvårsrapport: 

Generelt: 

• Ønske om trafikklys-system 

• Planen kan settes som en fast sak på dagorden i regionrådsmøtene 

(orienteringssak) for å holde planen «levende» 

Infrastruktur: 

• Behov for å sette strømforsyning på dagsorden. Be ny daglig leder om å følge 

opp denne saken 

• Mobil og bredband - hvordan skal fiber/denne infrastrukturen komme 

næringslivet og befolkningen til gode? Hvordan skal vi bruke denne 

ressursen/muligheten? 

Kompetanse: 

• Kvensk; ta med det som er gjort i Drivkraftprosjektet  

Samfunnsutvikling: 

• Klima- og energiplan for Nord-Troms. Liten deltakelse på folkemøtene. 

Forslag om at det lages en mal/rutine (prosess) for behandling av fellessaker 

i Nord-Troms (planer, budsjettsaker mm). 

• Yonas-pizza i Tromsø - ønske om å få dette gjennomført. Sjekke ut om 

trainee kan følge opp dette. Kan kobles opp til KS-møte i slutten av oktober. 

 

 

 

Sak 41/21 Regnskap pr 30.06.21 

Saksdokumenter:   

• Delregnskaper 30.06.21 

• Totalregnskap 30.06.21 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.21 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger:  
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Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap;  

• drift inkl ungdomssatsinga RUST og sekretariat kommunedirektørutvalget 

• Nord-Troms Studiesenter  

• Prosjektet «Drivkraft Nord-Troms»  

 

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

enkelte kommune pr 1.1. foregående år. 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for kommunedirektørutvalget viser et overskudd pr 30.06.21 på kr 

347.629. 

 

Kommentarer til de største avvik;  

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

av sykepenger og at stillinger har vært ubesatt i perioden (daglig leder og 

regional ungdomskonsulent) 

• Reise og møtekostnader - lite aktivitet grunnet redusert bemanning og 

korona 

• Tiltak - handlingsplan - lite aktivitet grunnet redusert bemanning og korona 

 

Det forventes større aktivitet i andre halvår. Fra 1. oktober skal alle stillingene i 

administrasjonen være bemannet.  

 

Anmerkning: Regionrådet har mottatt faktura fra KLP vedrørende reguleringspremie. 

Denne er uvanlig stor, beløper seg til kr 236.859 og forfaller til betaling i august. 

Dette gjelder nåværende ansatte, tidligere ansatte og pensjonister. 
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Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 40.408 pr 30.06.21.  

 

Eierkommunene bidrar med 500.000 i tilskudd årlig, det samme beløpet som Troms 

fylkeskommune bevilger. I tillegg mottar studiesenteret tilskudd fra staten til drift.  

Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l. 
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Kommentarer til de største avvik;  

• «Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet» på kr 1.471.000 vil bli inntektsført i 

Campus Nord-Troms 

• «Lønn og personalkostnader» Studiesenteret har 2 fast ansatte, men for 1. 

halvår har lederstillingen vært bare delvis bemannet/sykemeldt 

• «Kontor» - det er kjøpt i nytt kontorutstyr (heve-senke skrivebord og reoler) 

 

 
 

 

 

 

67



7 
 

Prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

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

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

resultatet for totalregnskapet. Regnskap pr 31.12.20 er tatt med som orientering. 

 

Kommentar: 

Prosjektregnskapet vil bli avsluttet tidlig høst 2021, og sendt til revisjon og 

utbetaling fra fylkeskommunen. 
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Totalregnskapet: 

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

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.21 på 

kr 307.222.  
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Møtet hevet (møtedag 1) kl 1954 

Berit Fjellberg 

referent 
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MØTE TIRSDAG 31. AUGUST 2021 

Møtestart kl 0830 

Deltakere: samme som 30. august. 

 

Sak 43/21  Støtteerklæring – etablering Polar Game Industry 

Saksdokumenter:  

• Prosjektplan 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter det pågående arbeidet med etablering av Polar Game 

Industry, fagskole for spillutvikling i Nordreisa. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Gründeren Sammy Jeridi lanserte ideen i 2018 og Halti næringshage bisto med en 

kartlegging. Våren 2020 ble det gjennomført et forstudium på om det finnes 

grunnlag for å starte en slik utdanning i Nordreisa. Forstudiet ble finansiert av 

Nordreisa kommune. Sommer 2020 etablerer Halti næringshage prosjektet med 

finansiering fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Høst 2020 gjennomføres 

forstudie med kartlegging av forutsetningene for å etablere spillbransje i Nordreisa. 

Finansiert av Nordreisa kommune. Vinter 2020/2021 får Halti næringshage innvilget 

søknad fra Troms Holding til å jobbe med organisering og strategi for 

spillutviklingsprosjektet. Høsten 2021 sendes søknad til Nokut for å bli akkreditert 

fagskole for spillutvikling og godkjenning til å starte tre spillutdanninger i Nordreisa 

høsten 2022. Perioden 2022-2024 skal prosjektet bygge opp et økosystem for 

spillbransje. 

Visjonen er at Polar Game Industry skal bli et arktisk episenter for spillindustri og 

kreative framtidsnæringer.  

En slik etablering vil ha store ringvirkninger for regionen. Våre største utfordringer 

er fraflytting samt stor etterspørsel etter kompetanse i de fleste bransjer.  

Regionen trenger en attraktiv industri som får folk til å flytte hit. Denne bransjen 

trenger et sted som vår region. I Nord-Troms ønsker vi innovasjon og utvikling. 

Regionen har mange små og middelstore bedrifter med sterke miljø innen havbruk, 

primærnæringer, handel, transport, bygge- og anleggsarbeid, reiseliv og industri. 

Entreprenørskap er et satsningsområde i regionen og har som mål at barn og unge 

skal bli involvert i næringsutviklingen i Nord-Troms via gründercamp, 

entreprenørskap i skolen, bedriftsbesøk og utplassering.  
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Noen ønsker å bo i et kommune- eller regionsenter med kort avstand til både jobb, 

skole, kultur- og fritidstilbud. Andre ønsker å bo mer landlig. Vi trenger teknologi 

selv om vi velger å bo på bygda.  

Satsingen er i tråd med og forankret i ulike politiske dokument og meldinger: -  

• Stortingsmelding 9 (2020-2021). Mennesker, muligheter og norske 

interesser i nord 

• Stortingsmelding 5 (2019-2020). Levende lokalsamfunn for fremtiden – 

Distriktsmeldingen. 

 

• NOU 2020:15. Det handler om Norge – utredning om konsekvenser av 

demografiutfordringer i distriktene. 

 

• Stortingsmelding 9 (2016-2017). Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning. 

• Spillerom – Dataspillstrategi 2020 – 2022 

Utdannings- og forskningskomiteen inkluderte merknad om 

spillutviklingsprosjektet i sin innstilling til statsbudsjettet for 2021. I merknaden 

vises det til at satsingen er viktig for å kunne motvirke fraflytting og 

demografiutviklingen med flere eldre og færre yngre.  

 

 

Sak 44/21 Budsjett - prosjekt «Utvikling Campus Nord-Troms» 

Saksdokumenter:  

• Vedtak i sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 

• Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms - oppdatert versjon 

• Budsjett utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til budsjett for et 3-årig 

utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms. Det søkes støtte til prosjektet fra 

ulike finansieringskilder. Dersom ikke finansiering oppnås i henhold til 

vedtatt budsjett må prosjektet nedskaleres. 

 

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 

2. Prosjektet forankres politisk i eierkommunene i løpet av høsten 2021. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
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Saksopplysninger:  

I møte i regionrådet 22. juni ble prosjektplanen for utvikling av Campus Nord-

Troms behandlet. Forslaget til plan ble presentert i møtet av Visjona AS ved Harriet 

Steinkjer Nystu. Innspill gitt i møtet til prosjektplanen er innarbeidet i den endelige 

versjonen som ligger til grunn for budsjettet som er lagt fram i denne saken. 

 

Prosjektplanen og budsjettforslaget ble gjennomgått i møtet. 

 

 

Sak 45/21  Uttalelse vedrørende pukkellaks 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Hilde Nyvoll vedrørende 

bekjempelsen av pukkellaks. 

 

Forslag til tillegg i uttalelsen fremmet i møte: 

Staten må også legge til rette for at uttaket av pukkellaks skjer på en slik måte at 

matressursen utnyttes. 

 

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

 

Forslag til uttalelse:  

Offentlige myndigheter må ta ansvar for bekjempelsen av pukkellaks 

Denne sommeren har det vært invasjon av pukkellaks i Nord-Norge. Laksearten har 

spredd seg til våre unike lakseførende vassdrag der den ikke hører hjemme. 

Grunneiere, lag, foreninger og andre frivillige har gjort en formidabel innsats for å 

stoppe denne invasjonen, men for å bekjempe utbredelsen av pukkellaks må 

offentlige myndigheter ta ansvar.  Det må iverksettes tiltak med tilhørende ressurser 

for beskatte naturmangfoldet og de lokale fiskestammer i våre norske lakseelver. 

 

Den lokale laksestammen kjemper mot pukkellaksen om de beste gytegropene. 

Yngelen konkurrer om maten med millioner av yngel fra pukkellaksen. Det er stor 

grunn bekymring for vår lokale laksestamme. 

Ringvirkningene av denne invasjonen vil få betydelige konsekvenser dersom 

villaksen blir utryddet fra elevene våre. Mindre attraktive elver reduserer antall 

tilreisende fiskere som igjen vil gå utover turistnæringen i sommersesongen. 
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Staten må iverksette tiltak for å begrense de negative konsekvensene av pukkellaks. 

I arbeidet med å finne de beste metoder for uttak av pukkellaks, uten å ytterligere 

påvirke den lokale laksestammen negativt og unngå at denne blir dominerende i 

nordlige farvann, må også lokale sjølaksefiskere og elveforvaltere med deres 

kunnskap involveres.  

 

 

DRØFTING - Åpen post: 

KVU-Nord-Norge 

• Ørjan, Geir og Eirik deltar på verksted i Alta 22.-23. september 2021 

 

Skolevalgdebatt - Stortingsvalg, men valg til Sametingsvalget utelatt 

• Følgende uttalelse sendes fylkeskommunen med kopi til 

Utdanningsdirektoratet, Sametinget og Nord-Troms videregående skole: 

«Utdanningsdirektoratet har invitert alle landets videregående skoler til å gjennomføre skolevalg. 

Fylkeskommunen oppfordres til å holde god kontakt med ungdomspartiene og skolene, for å sikre 

best mulig logistikk rundt debatter og valgtorg i fylket. 

 

På Nord-Troms videregående skole ble skoledebatten for Stortingsvalget gjennomført fredag 27. 

august.  

 

Nord-Troms regionråd har som visjon «Der kontraster former folk» og arbeider målrettet for utvikling 

av de tre stammers møte. Nord-Troms regionråd anmoder fylkeskommunen om å ivareta demokratiske 

prosesser også for Sametingsvalget i den videregående skole. Blant annet sørge for 

skoledebatt/skolevalg i forbindelse med Sametingsvalget.» 

 

Søknader Troms Holding 

• Søke om tilskudd til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms - fellesprosjekt 

fra Nord-Troms 

 

Forespørsel fra næringshagen om deltakelse fra regionrådet i program for  

fagsamling under Nord-Troms konferansen som har demografiutvikling 

• Ørjan sjekker om påtroppende daglig leder har anledning til å bidra 

 

 

REFERATSAK: 

Fra Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms:  

• Vedtak vedr Havnesamarbeidet i Nord-Troms 

 

Forslag til vedtak: 

• Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 

 

75



15 
 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen tiltrådte møte via teams. 

 

Sak 42/21  Interkommunalt politisk råd - neste steg 

Saksdokumenter: 

• Vedtak fra kommunestyrene (vedlagt) i 9 kommuner 

• Saksframlegg fra Visjona As pr 26.08.21 

 

Ved møtestart ble saksframlegget fra Visjona gjennomgått. I tillegg var det innlegg 

fra Arena Nord-Troms ved styreleder Håvard Høgstad næringslivet i regionen. 

 

Enstemmig vedtak: 

I dagens regionrådsmøte er vi blitt kjent med muligheten for å delta i flere 

interkommunale politiske råd. For eksempel i Osloregionen IPR som består av 65 

kommuner, er det flere interkommunale politiske råd med.  

 

Nord-Troms Regionråd er enige om følgende forslag til løsning for neste steg: 

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

danner et felles IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som 

behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 2021. 

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som 

minimum skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsø-områdets 

regionråd. Arktisk IPR skal jobbe med overordna utvikling og 

rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen samarbeidsavtale 

for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og ressursbehov. 

3. Forslag til løsning oversendes Tromsøregionens regionråd til behandling før 

Nord-Troms Regionråd går videre i saken. 

 

Møtet hevet kl 1300 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 13.09.2021 09:55:00
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; Dag Funderud

Emne: FW: 21/01540-25 - Ap 50 - Anke over kjennelse - Sak nr 21-067379TVI-TNTS/TTRM - Nordreisa
kommune - Stenge for hundekjøring - Magne Rikardsen
Vedlegg: Ap 50 - Anke over kjennelse.pdf
 
 

From: Erna Larsen <Erna.Larsen@ks.no> 
Sent: Monday, September 13, 2021 9:28 AM
To: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Subject: 21/01540‐25 ‐ Ap 50 ‐ Anke over kjennelse ‐ Sak nr 21‐067379TVI‐TNTS/TTRM ‐ Nordreisa kommune ‐
Stenge for hundekjøring ‐ Magne Rikardsen
 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei!
 
Til din orientering har hundelaget anket kjennelsen som gikk mot hundelaget.
Så lenge ankefristen for motparten til å anke kjennelsen som gikk i favør av kommunen ikke er utløpt, er det viktig
å holde seg oppdatert på hva som skjer i saken, og jeg får derfor alle prosesskriftee i saken.
 
Mvh
Erna M. Larsen
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: erna.larsen@ks.no

  
Mobil Cellular: (+47) 90183527

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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ANKE 

 

TIL 

 

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 

 

Nord-Troms og Senja tingretts saknr. 21-067379TVI-TNTS/TTRM 

 

 

Ankende part: Nordreisa Hundekjørerlag 

Myrslettveien 46 

9157 Storslett 

 

Prosessfullmektig: Advokat Anett Beatrix Osnes Fause 

Elden Advokatfirma AS 
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Ankemotpart: Magne Richardsen 
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Ankemotpart: Stein Kvam 
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Saken gjelder:  Anke over tingrettens kjennelse om avvisning  
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Nord-Troms og Senja tingretts kjennelse 

 

Nord-Troms og Senja tingrett avsa den 03.09.2021 kjennelse med slik slutning: 

 

1. Den prinsipale påstanden i stevningen av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM fremmes i relasjon til Nordreisa hundekjørerlag. 

2. Den prinsipale påstanden i stevningen av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM avvises i relasjon til Nordreisa kommune. 

3. Den subsidiære påstanden i stevningen av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM avvises. 

4. Magne Richardsen og Stein Kvam dømmes – én for begge og begge for én – til å 

betale 18 000 kroner i sakskostnader til Nordreisa kommune innen to uker fra 

forkynnelsen av kjennelsen. 

Kjennelsens pkt. 1 ankes med dette til Hålogaland lagmannsrett.   

 

1.2 Ankegrunner 

 

1.2.1 Oversikt  

Anken retter seg mot tingrettens rettsanvendelse. 

 

Det anføres at tingretten har lagt en uriktig forståelse av tvl. § 1-3 (1) til grunn når tingretten 

har kommet til at den prinsipale påstand i stevning av 07.05.2021 utgjør et «rettskrav». Videre 

anføres det at tingretten har gjort en uriktig rettslig vurdering når den har kommet til at de 

saksøkerne har et reelt behov for å få den prinsipale påstanden avgjort i relasjon til Nordreisa 

hundekjørerlag, jf. tvl. § 1-3 (2). Til sist anføres det at tingretten har lagt en for lav terskel til 

grunn i relasjon til hva som skal til for å pålegge Nordreisa hundekjørerlag begrenset 

partsevne etter tvl. § 2-1 (2). 

 

1.2.2 Stevningens prinsipale påstand utgjør ikke et «rettskrav». 

Hva gjelder anførselen om at den prinsipale påstanden i stevningen av 07.05.2021 ikke utgjør 

et «rettskrav» i tvistelovens forstand, vises det til at friluftsloven ikke gir hjemmel for at 

domstolen kan forby ferdsel eller pålegge ferdselsbegrensninger i utmark. Kompetansen til å 

påby ev. innskrenkninger eller begrensninger i ferdselsretten i utmark er eksklusivt tillagt 

kommunen, se friluftsloven §§ 15 og 16. Den alminnelige ferdselsretten gjelder med andre 

ord uavkortet så langt og så lenge kommunen ikke har fastsatt noe forbud mot ferdsel.  

 

I denne saken har kommunen ikke vedtatt ferdselsbegrensninger for området. En dom i tråd 

med saksøkernes påstand vil derfor komme i strid med legalitetskravet i Grl. § 113. Slik 

avgjørelse vil også representere en tilsidesettelse av lokaldemokratiet og kommunens 

lovfestede reguleringskompetanse. Det anføres etter dette at ankemotpartenes krav om forbud 
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mot utmarksferdsel i form av hundekjøring savner hjemmel i lov, og at kravet derfor ikke 

utgjør et «rettskrav» i lovens forstand, jf. tvl. § 1-3 (1). 

 

1.2.3 Ankemotpartene har ikke et reelt behov for å få sitt krav avgjort i relasjon til ankende 

part. 

Hva gjelder anførselen om at ankemotpartene ikke har et reelt behov for å få den prinsipale 

påstanden i stevningen avgjort i relasjon til Nordreisa hundekjørerlag, vises det primært til det 

som er anført under pkt. 1.2.2.  

 

Videre vises det til at rettskraftsvirkningene av en domsslutning som formulert i påstandens 

pkt. 1, utelukkende vil kunne gjøres gjeldende mot medlemmer av Nordreisa hundekjørerlag, 

se tvl. § 19-15 (1). En domsslutning i tråd med påstandens pkt. 1 vil dermed være uten 

tvingende kraft overfor utmeldte medlemmer og hundekjørere uten medlemskap i laget. Dette 

utelukker, slik man fra denne side ser det, at en domsslutning i tråd med påstanden kan bli 

effektiv for å oppnå ankemotpartens mål om at hundekjøring i området skal opphøre. Dersom 

laget oppløses eller samtlige hundekjørere melder seg ut av laget, vil domsslutningen bli 

stående uten innhold. En ev. fastsettelsesdom mot hundekjørerlaget vil dermed få begrenset, 

om enn noen, betydning for ankemotpartens rettsstilling, sml. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 

365. Det etter dette vanskelig å se at ankemotparten kan ha et reelt behov for å få kravet 

avgjort i forhold til hundekjørerlaget. Det anføres at etter dette at den prinsipale påstanden i 

stevningen må avvises i relasjon til Nordreisa hundekjørerlag. 

 

1.2.4 Nordreisa hundekjørerlag har ikke partsevne 

Nordreisa Hundekjørerlag er organisert som et idrettslag under Norges Idrettsforbund, og det 

gjelder dermed særskilte regler for lagets prosessuelle muligheter for å opptre som part i sak 

for domstolen, se tvl. § 2-1 (2).  

 

Nordreisa hundekjørerlag har i dag 24 betalende medlemmer og et styre bestående av leder, 

nestleder og tre styremedlemmer. I 2020 ble det avholdt to styremøter i laget. 

Hunderkjørerlagets vedtektsfestede hovedformål er friluftsliv med hund og 

hundekjøringskonkurranse i de grener som Norges Hundekjørerforbund administrerer. 

Rammene for lagets aktivitet og formål reguleres for øvrig av «Lovnormen» fra Norges 

idrettsforbund. Hundekjørerlaget har budsjettert med en inntekt, hovedsakelig fra 

medlemskontingent og grasrotandel på kr. 22 500 for 2021.    

 

På vegne av Nordreisa Hundekjørerlag anføres det som i tilsvaret at laget ikke har en 

tilstrekkelig fast organisasjon og økonomi til å kunne opptre som part i sak for domstolen, jf. 

tvl. § 2-1 (2). Tingretten har dermed lagt en for lav terskel til grunn for å tillegge begrenset 

partsevne.  

 

Tingretten har lagt til grunn at laget har beskjedne inntekter fra medlemskontingent. 

Kontingentinntektene er ment å skulle dekke lagets driftsutgifter. Laget har ikke oppsparte 

midler av betydning, og ved utmelding opphører kontingentplikten for medlemmene. Det 

anføres derfor som en feil at tingretten i totalvurderingen har lagt så vidt liten vekt på lagets 

evne til å dekke et ev. omkostningsansvar.  
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Det anføres videre at Nordreisa hundekjørerlag har en svak og tilfeldig tilknytning til den mer 

generelle konflikten mellom tradisjonelt landbruk og økt friluftsaktivitet som ligger til grunn 

for søksmålet i denne saken. Nordreisa hundekjørerlag har utøvelse av friluftsliv med hund 

som sitt sentrale formål. Nordreisa hundekjørerlag utpeker seg derfor ikke som en naturlig 

representant eller målbærer for de interesser som ligger til grunn for utviklingen av nye 

friluftslivsaktiviteter, turisme med hundekjøring og generelt økt bruk av utmark til ferdsel. 

Dette må tillegges vekt ved den vurdering som skal gjøres etter tvl. § 2-1 (2). Tingretten har 

lagt til grunn at hundekjørerlaget organiserer selve hundekjøringen i Kjellerskogen, hvilket 

ikke medfører riktighet. Laget har utelukkende et samarbeid med Statsskog om trasé, 

løypenett mv., men det organiseres altså ikke treninger, konkurranser eller aktivitet i regi av 

laget. Det anføres ut fra dette at Nordreisa hundekjørerlags tilknytning til saken er så vidt 

tilfeldig og svak at det ikke kan anses naturlig at laget gjøres til part i saken. 

 

2 PÅSTAND 

Under henvisning til ovenstående nedlegges slik ærbødig 

 

PÅSTAND: 

 

1. Den prinsipale påstand i stevning av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM avvises i relasjon til Nordreisa hundekjørerlag. 

 

2. Nordreisa Hundekjørerlag tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og 

lagmannsrett. 

 

 

 

Nærværende anke lastes opp i Aktørportalen. 

 

 

 

Tromsø, 10.09.2021 

ELDEN ADVOKATFIRMA AS 

 

 

 

Anett Beatrix Osnes Fause 

Advokat PhD 
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 06.09.2021 14:24:21
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; yttregaard; Karl-Gunnar Skjønsfjell; Dag Funderud; May Rita Halonen

Emne: Fwd: Kravet mot kommunen og hundekjørerlaget
Vedlegg: image001.gif;Kjennelse_om_avvisning.pdf

Fra: Erna Larsen <Erna.Larsen@ks.no>
Dato: 6. september 2021 kl. 09:35:23 CEST
Til: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Kravet mot kommunen og hundekjørerlaget

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei!
 
En gledelig nyhet – hele kravet mot kommunen ble avvist av retten og kommunen får dekket
saksomkostningene.
 
Mvh
Erna M. Larsen
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: erna.larsen@ks.no

  
Mobil Cellular: (+47) 90183527

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT 

 

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse 

   

 

 KJENNELSE   

 
Avsagt: 03.09.2021 i Nord-Troms og Senja tingrett,   

 
Sak nr.: 21-067379TVI-TNTS/TTRM 

 
Dommer: Dommerfullmektig med alminnelig fullmakt Ørjan 

Torsteinsen Walseth 
 

Saken gjelder: Krav om at Kjellerskogen i Nordreisa kommune stenges for 
hundekjøring  

 
 
 

 
 

Magne Rikardsen Advokat Jacob André Telvik Nødseth 

Stein Kvam Advokat Jacob André Telvik Nødseth 

 

mot 
 

Nordreisa kommune Advokat Erna Mikalsen Larsen 

Nordreisa Hundekjørerlag Advokat Anett Beatrix Osnes Fause 
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KJENNELSE 

 

Fremstilling av saken 

Saken gjelder krav om at Kjellerskogen i Nordreisa kommune stenges for hundekjøring. 

Denne avgjørelsen gjelder spørsmål om avvisning.  

 

Den 7. mai 2021 tok Magne Richardsen og Stein Kvam (saksøkerne) ut stevning ved Nord-

Troms og Senja tingrett med prinsipal påstand om at det ikke er tillatt med hundekjøring i 

Kjellerskogen, og subsidiært at Nordreisa kommune plikter å utarbeide forskrift som 

regulerer eller stanser hundekjøring i Kjellerskogen. 

 

Saksøkte Nordreisa kommune innga tilsvar 3. juni 2021 med påstand om at saken mot 

kommunen avvises fordi vilkårene i tvisteloven § 1-3 ikke er oppfylte.   

 

Saksøkte Nordreisa hundekjørelag innga tilsvar 3. juni 2021 med påstand om at saken mot 

hundekjørelaget avvises fordi vilkårene i tvisteloven § 2-1 og § 1-3 ikke er oppfylte.  

 

I planleggingsmøtet besluttet retten, etter enighet mellom partene, at spørsmålet om 

avvisning avgjøres etter skriftlig behandling, jf. tvisteloven § 9-6 fjerde ledd.  

 

Saksøkerne har i hovedsak anført 

Saksøkerne har beiterettigheter for sine husdyr (sauer) i Kjellerskogen i Nordreisa 

kommune. Aktivitet med hundekjøring i beiteområdet fortrenger sauene bort fra området. 

Aktiviteten som utøves i området er i strid med friluftsloven.  

 

Kommunen har en sentral rolle i friluftsforvaltningen, jf. § 21. Friluftsloven § 22 tredje 

ledd slår også fast at kommunen har rett til å reise søksmål for å ivareta allmennhetens 

interesse i alle saker av interesser for friluftslivet. Dette gir også grunnlag for passiv 

søksmålskompetanse dersom en rettighetshaver vil få avklart sine rettigheter ved søksmål. 

Kommunen har kompetanse til å regulere eller stanse aktiviteten, jf. § 15 og 16. Vilkårene i 

bestemmelsene er oppfylte, og siden kommunen ikke imøtekommer krav om 

regulering/sperring har saksøkerne rettslig interesse i å prøve saken for domstolen.  

 

Saksøkernes privatrettslige beiterettigheter i området fortrenges av bruken til Nordreisa 

hundekjørerlag. Lagets bruk av området i form av aktivitet med hundekjøring er i strid med 

friluftsloven. Kravene om at det ikke er tillatt med hundekjøring i området og at 

kommunen skal pålegges å utarbeide forskrift som stanser eller regulerer hundekjøringen 

er rettskrav som saksøkte har et reelt behov for å få avklart overfor de saksøkte, jf. 

tvisteloven § 1-3. Rettskravet knytter seg til den bruken som kommunen passivt aksepterer, 

og som hundekjørerlaget aktivt bedriver, og uthuler saksøkernes privatrettslige beiterett. 

Kommunen er også rett saksøkte for den prinsipale påstanden om at hundekjøring ikke er 

tillat. 
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Saksøkernes påstand i hovedsaken 

Prinsipalt: 

1. Det er ikke tillatt med hundekjøring i Kjellerskogen. 

Subsidiært: 

1. Nordreisa kommune plikter å utarbeide forskrift som regulerer eller stanser 

hundekjøringen i Kjellerskogen jf. friluftsloven §§ 15 eller 16. 

For begge tilfeller: 

2. Saksøkerne tilkjennes sakens omkostninger. 

 

Saksøkernes påstand i spørsmålet om avvisning 

1. Krav om avvisning tas ikke til følge. 

2. Saksøkerne tilkjennes sakens omkostninger. 

 

Saksøkte Nordreisa kommune har i hovedsak anført 

Påstanden om at kommunen plikter å utarbeide en forskrift etter friluftsloven § 15 eller 16 

er ikke et «rettskrav», jf. tvisteloven § 1-3 første ledd og må avvises. Hvorvidt det skal gis 

forskrift beror på skjønn og politiske betraktninger. Verdivalg er ikke gjenstand for rettslig 

prøving. Kommunen har ikke vedtatt forskrift. Et fravær av vedtak kan ikke prøves for 

domstolene når det ikke foreligger plikt til å treffe vedtak. Abstrakte spørsmål som om en 

forskrift skal vedtas eller ikke ligger utenfor rettens kompetanse.  

 

For den prinsipale påstanden om at hundekjøring ikke skal være tillatt i Kjellerskogen, så 

er ikke kommunen riktig saksøkt idet det ikke foreligger tilstrekkelig partstilknytning, jf. 

tvisteloven § 1-3 andre ledd. Et slikt krav må eventuelt rettes mot de som utøver 

aktiviteten, og det gjør ikke kommunen. Kommunen har heller ingen plikt til å regulere 

aktiviteten, jf. friluftsloven § 15 og 16.  

 

Saksøkte Nordreisa kommunes påstand 

1. Saken mot Nordreisa kommune avvises. 

2. Magne Richardsen og Stein Kvam dømmes in solidum til å dekke sakens 

omkostninger for Nordreisa kommune 

 

Saksøkte Nordreisa Hundekjørelag har i hovedsak anført 

Nordreisa hundekjørerlag har ikke tilstrekkelig fast organisasjon og økonomi til å ha 

partsevne for domstolen. Søksmålet mot hundekjørerlaget må derfor avvises, jf. tvisteloven 

§ 2-1.  

 

Hva gjelder den prinsipale påstanden om at hundekjøring ikke er tillatt i Kjellerskogen, så 

har saksøkerne ikke påvist et reelt behov for å få kravet avgjort overfor saksøkte, jf. 

tvisteloven § 1-3 andre ledd.  
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Også den subsidiære påstanden om at kommunen plikter å utarbeide forskrift etter 

friluftsloven § 15 eller 16 som regulerer eller stanser hundekjøringen må avvises, jf. 

tvisteloven § 1-3. Kravet utgjør ikke er et «rettskrav» etter første ledd, og at saksøkerne har 

heller ikke påvist et reelt behov for å få kravet avgjort overfor saksøkte, jf. andre ledd.  

 

Saksøkte Nordreisa Hundekjørelags påstand  

1. Påstandens pkt. 1 avvises. 

2. Påstandens pkt. 2 avvises. 

3. Magne Richardsen og Stein Kvam tilpliktes, in solidum, å dekke Nordreisa 

hundekjørerlags saksomkostninger innen fjorten dager fra forkynnelse av 

tingrettens avgjørelse. 

 

Rettens vurdering 

Rettslig interesse 

Retten vurderer først hvorvidt vilkårene i tvisteloven § 1-3 er oppfylte. Bestemmelsen 

lyder: 

1) Det kan reises sak for domstolene om rettskrav. 

2) Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i 

forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets 

aktualitet og partenes tilknytning til det. 

 

Saksøkers prinsipale påstand er at det ikke er tillatt med hundekjøring i Kjellerskogen. Det 

er ikke bestridt at denne påstanden gjelder et «rettskrav», jf. tvisteloven § 1-3 første ledd. 

Retten legger til grunn at dette vilkåret er oppfylt for denne påstanden.  

 

Begge de saksøkte har anført at den subsidiære påstanden, om at kommunen plikter å 

utarbeide forskrift som regulerer eller stanser hundekjøring i området, ikke er et 

«rettskrav», jf. tvisteloven § 1-3 første ledd.  

 

I vilkåret rettskrav ligger en forutsetning om at saken må knytte seg til et konkret faktum 

og gjelde nærmere avgrensede og definerte rettsspørsmål mellom bestemte rettssubjekter 

jf. Rt. 2006 side 1042 avsnitt 20 og Rt. 2008 side 973 avsnitt 18. Det er adgang til å 

anlegge søksmål om gyldigheten av en forskrift, jf. Rt. 2006 side 1042 avsnitt 21 og 22. 

Det at forskrift er gitt er tilstrekkelig faktumgrunnlag for søksmålet. På den andre siden er 

det ikke adgang til å anlegge søksmål med påstand om hvordan en lov- eller 

forskriftsbestemmelse generelt skal forstås. Slike søksmål må avvises, se Skoghøy, 

Tvisteløsning, 3. utgave side 396. I lovforarbeidene er det også fremhevet at det «ikke 

[kan] reises søksmål for å få domstolene til å gi en tillatelse som det hører under 

forvaltningens frie skjønn å gi, men det kan reises søksmål om gyldigheten av en slik 

skjønnsmessig avgjørelse på det grunnlag at den ikke oppfyller de krav rettsreglene stiller 

til slike avgjørelser», jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 364. 
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Påstanden i denne saken gjelder ikke gyldigheten av en forskrift eller et vedtak, men et 

krav om at kommunen skal pålegges å utarbeide en forskrift etter friluftsloven § 15 eller 16 

som regulerer eller stanser hundekjøring i et konkret område. Det er på det rene at hvorvidt 

kommunen skal benytte sin reguleringskompetanse er underlagt fritt skjønn (kan-

bestemmelser), og at kommunen ikke har benyttet kompetansen. Fravær av regulering 

innebærer etter rettens syn at søksmålet ikke oppfyller kravet til at saken gjelder et konkret 

faktum med nærmere avgrensede rettsspørsmål. På samme måte som at det ikke er adgang 

til å reise søksmål for hvordan en lov- eller forskriftsbestemmelse skal forstås, er det også 

etter rettens syn ikke adgang til å kreve dom for at en lov- eller forskriftsbestemmelse skal 

gis. Denne reguleringsmyndigheten tilligger den lovgivende myndighet, og eventuelt den 

utøvende i den utstrekning myndigheten er delegert dit.  

 

Som det fremgår av lovforarbeidene kan det ikke reises søksmål om å gi tillatelse som 

hører under forvaltningens frie skjønn. Dette må også etter rettens syn gjelde 

forvaltningens diskresjonære kompetanse til å vedta reguleringer. Domstolskontrollen er 

avgrenset til en etterfølgende prøving, og ikke spørsmålet om organet skal pålegges å 

benytte reguleringskompetansen. Verdivalg er ikke gjenstand for rettslig prøving, jf. Rt. 

2010 side 880 avsnitt 18.  

 

Retten er kommet til at den subsidiære påstanden ikke utgjør et rettskrav, og den blir 

dermed avvist, jf. tvisteloven § 1-3 første ledd.   

 

Det neste spørsmålet er om saksøkerne har rettslig interesse i å få dom overfor de saksøkte 

i tråd med den prinsipale påstanden om at det ikke er tillatt med hundekjøring i 

kjellerskogen. Retten presiserer at rettskraftvirkningen av en slik domsslutning er at de 

saksøkte plikter å ikke utøve hundekjøring i det aktuelle området (unnlatelsesforpliktelse).  

 

Vurderingen er om de saksøkte har påvist et «reelt behov» for å få kravet avgjort overfor 

saksøkte. Dette «avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes 

tilknytning til det», jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd. I Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 365 

fremgår: 

 

«I vilkåret om et «reelt behov» for rettslig avklaring i forhold til saksøkte, ligger først 

og fremst et krav om at saksøkeren må ha en aktuell interesse i søksmålet. (…) 

Avgjørelsen må ha betydning for saksøkerens rettsstilling. Det avgjørende vil her 

være hvilke rettsvirkninger som vil følge av en dom i saksøkerens favør.» 

 

Retten har forstått det slik at kravet bygger på pretensjonen om at aktiviteten i området i 

form av hundekjøring fortrenger saksøkers beiterettigheter på en ulovlig måte. Saksøkerne 

har slik retten forstår det anført at Nordreisa hundekjørelag aktivt bruker området til 

hundekjøring, og for kommunens del at de passivt aksepterer aktiviteten.  
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Som nevnt over er retten kommet til at saksøkerne ikke kan ta ut søksmål mot kommunen 

med påstand om at de skal regulere hundekjøringen i kraft av sin offentligrettslige 

reguleringsmyndighet. Retten presiserer at saksøkerne ikke har pretendert at kommunen 

bedriver hundekjøring i området. Saksøkerne har heller ikke pretendert at kommunen kan 

regulere aktiviteten i kraft av privatrettslige regler, idet det er klart at Statskog er grunneier. 

Retten er kommet til at saksøkerne ikke har påvist ett aktuelt og reelt behov for å få dom 

overfor kommunen om at hundekjøring ikke er tillatt. Den prinsipale påstanden mot 

kommunen blir dermed også avvist, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.  

 

Hva gjelder hundekjørelaget forstår retten at saksøkerne pretenderer at de utøver 

hundekjøring i området på en måte som krenker deres beiterettigheter på en ulovlig måte. 

Etter rettens vurdering vil en dom som nekter hundekjørelaget å utøve hundekjøring i 

området ha en praktisk og aktuell betydning for saksøkerne. Hundekjørelaget har, slik 

retten forstår det, anført at saksøkerne ikke har et reelt behov, idet en domsslutning med 

forbud mot hundekjøring kun kan gjøres gjeldende mot medlemmer av laget, jf. tvisteloven 

§ 19-15 første ledd. Etter rettens syn vil muligheten for at andre aktører utøver 

hundekjøringsaktivitet i det samme området ikke frata saksøkerne sin rettslige interesse i å 

få avklart spørsmålet overfor hundekjørelaget. Retten har etter dette kommet til at den 

prinsipale påstanden mot hundekjørelaget ikke skal avvises, jf. tvisteloven § 1-3 andre 

ledd.  

 

Partsevne 

Hundekjørelaget har anført at saken mot de må avvises på grunn av manglende partsevne. 

Det er klart at hundekjørelaget ikke har alminnelig partsevne, jf. tvisteloven § 2-1 første 

ledd. Spørsmålet er om laget har begrenset partsevne i denne konkret saken. Dette 

reguleres av tvisteloven § 2-2 andre ledd, som lyder: 

 

«Andre sammenslutninger enn etter første ledd har partsevne så langt dette følger av 

en samlet vurdering hvor det særlig legges vekt på 

 om sammenslutningen har en fast organisasjonsform, 

 om det er et styre eller annet organ som representerer sammenslutningen 

utad, 

 om sammenslutningen har en formalisert medlemskapsordning, 

 om sammenslutningen har egne midler, og 

 sammenslutningens formål og hva søksmålet gjelder.» 

 

Ordlyden «særlig» viser at de opplistende momentene ikke er uttømmende, men indikerer 

at de skal tillegges større vekt i totalvurderingen. Momentene vil i det følgende behandles 

hver for seg før det til slutt foretas en avveining.  

 

Det første momentet er om sammenslutningen «har en fast organisasjonsform». I 

lovforarbeidene er dette presisert som et krav til «en viss struktur med foreningsorganer og 
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vedtekter», jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 369. Retten legger til grunn at Nordreisa 

Hundekjørelag ble stiftet 01.01.2012. Laget har opplyst å ha 24 betalende medlemmer og 

et styre bestående av leder, nestleder og tre styremedlemmer. I 2020 er det også opplyst at 

det ble avholdt to styremøter. Laget har også vedtekter. Etter rettens vurdering har 

sammenslutningen «en fast organisasjonsform», og dette taler for at laget har begrenset 

partsevne.  

 

Av dette følger også at det neste momentet, om et styre eller annet organ representerer 

sammenslutningen utad, også taler for at laget har partsevne.  

 

Et tredje moment er om «sammenslutningen har en formalisert medlemsordning». I 

lovforarbeidene fremgår at kan «for eksempel inn- og utmelding av medlemskap skje helt 

uformelt, taler det mot partsevne. Det har også betydning om medlemskap 

fører med seg noen forpliktelser, for eksempel medlemskontingent. Vilkårene for 

medlemskap har normalt ingen betydning», jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-05) side 369.  

 

Retten påpeker at det ikke er opplyst direkte om inn- og utmelding kan skje helt uformelt. 

Men det er opplyst at selskapet har budsjettert med inntekter som dels stammer fra 

kontingent fra 24 betalende medlemmer. Ordningen med medlemskontingent underbygger 

etter rettens syn at sammenslutningen har en formalisert medlemsordning. Retten legger til 

grunn at også dette momentet trekker i retning av at laget har begrenset partsevne.  

 

Det fjerde momentet er om sammenslutningen «har egne midler». Selv om 

sammenslutningen har midler, må midlene kunne «disponeres til dekning av 

saksomkostninger» eller at et organ med virkning for medlemmene «skriver ut kontingent 

til dekning av slikte utgifter», jf. Rt. 1995 side 194. I HR-2017-1199-U avsnitt 20 er det 

likevel presisert at det ikke er avgjørende for partsevnen om laget har tilstrekkelige midler 

til å dekke eventuelle sakskostnader for en materiell prøving av saken.  

 

Retten legger til grunn hundekjørelagets opplysning om at de for 2021 har budsjettert med 

en inntekt på 22 500 kroner, hovedsakelig fra medlemskontingent og grasrotandel. 

Hvordan midlene disponeres er eller om styret med bindende virkning kan innhente 

kontingent fra medlemmene til dekning av et eventuelt sakskostnadsansvar er ikke opplyst. 

Det er heller ikke opplyst hvorvidt sammenslutningen har oppsparte midler eller andre 

eiendeler av verdi. Retten er legger til grunn at laget «har egne midler», men likevel at 

disse er av et beskjedent omfang. Etter rettens vurdering trekker lagets beskjedne midler 

isolert i retning av at det ikke har partsevne, men det presiseres at dette alene ikke kan være 

avgjørende for partsevnen, jf. nevnte HR-2017-1199-U.  

 

Det siste momentet som loven oppstiller er «sammenslutningens formål og hva søksmålet 

gjelder». Hunderkjørerlagets vedtektsfestede hovedformål er opplyst å være friluftsliv med 

hund og hundekjøringskonkurranse i de grener som Norges Hundekjørerforbund 
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administrerer. Kravet i søksmålet er som nevnt at det ikke er tillatt med hundekjøring i 

Kjellerskogen. Dette bygger på pretensjonen om at hundekjørelaget bruker området på en 

måte som urettmessig fortrenger saksøkers beiterettigheter. Etter rettens syn gjelder 

søksmålet kjernen av hundekjørelagets formål, herunder aktiviteten de utøver knyttet til 

hundekjøring. Dette momentet taler for at hundekjørelaget har partsevne.  

 

Retten viser også til at det i praksis og teori også er oppstilt andre kriterier for å ta stilling 

til om en sammenslutning har begrenset partsevne. I Rt. 2014 side 1074 avsnitt 19 siteres 

det fra Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utgave side 275-276: 

 

«For det første må saken gjelde en rettighet som er tilordnet sammenslutningen som 

sådan, eller en plikt som grunner seg på en handling som er foretatt av eller direkte 

overfor vedkommende sammenslutning. 

For det andre må det være sammenslutningen som sådan, og ikke de enkelte 

deltakere, som fremstår som det naturlige søksmålssubjekt for det spørsmål saken 

gjelder. 

For det tredje må det ha økonomisk eller annen praktisk betydning å få dom for eller 

overfor sammenslutningen som sådan.» 

 

Retten finner at søksmålet gjelder en plikt som grunner seg på påståtte handlinger foretatt 

av hundekjørerlaget. Videre er retten kommet til at hundekjørelaget er det naturlige 

søksmålssubjektet, og ikke de enkelte deltakerne. Det legges til grunn at hundekjøringen til 

medlemmene organiseres gjennom laget. I tillegg er retten kommet til at det har en praktisk 

betydning for saksøkerne å få dom overfor hundekjørelaget. En dom i saksøkers favør vil 

stenge for at hundekjørerlaget kan bedrive og organisere hundekjøring i området.   

 

Etter en samlet og konkret vurdering har retten kommet til at Nordreisa hundekjørerlag har 

begrenset partsevne, jf. tvisteloven § 2-1 andre ledd. Retten har lagt avgjørende vekt på at 

hundekjørelaget har en fast organisasjonsform med vedtekter, styre og medlemmer som 

betaler kontingent, og at laget fremstår som et naturlig søksmålssubjekt for denne konkrete 

saken. Etter rettens vurdering kan ikke det faktum at hundekjørerlaget har begrensede 

midler ikke føre til at de ikke har partsevne i denne saken. 

 

Den prinsipale påstanden i relasjon til Nordreisa hundekjørelag blir dermed fremmet.   

 

Retten avsier etter dette kjennelse for at den prinsipale påstanden fremmes i relasjon til 

Nordreisa hundekjørerlag, men avvises i relasjon til Nordreisa kommune. Den subsidiære 

påstanden avvises i sin helhet.   

 

Sakskostnader 

Saken mot Nordreisa kommune er avvist i sin helhet. Kommunen har vunnet saken og har 

som hovedregel krav på full erstatning for sine sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2.  
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Kommunen har krevd 18 000 kroner i sakskostnader. Saksøkerne har ikke hatt innsigelser 

til kravet. Retten er kommet til at de krevde kostnader er nødvendige og rimelige, jf. 

tvisteloven § 20-5 første ledd. Sakskostnadskravet tas til følge. De to saksøkerne er 

solidarisk ansvarlig for hele beløpet, jf. tvisteloven § 20-6 andre ledd. Oppfyllelsesfristen 

er to uker fra forkynnelsen av kjennelsen, jf. tvisteloven § 19-7 første ledd.  
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SLUTNING 

 

1. Den prinsipale påstanden i stevningen av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM fremmes i relasjon til Nordreisa hundekjørerlag.  

 

2. Den prinsipale påstanden i stevningen av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM avvises i relasjon til Nordreisa kommune. 

 

3. Den subsidiære påstanden i stevningen av 07.05.2021 i sak 21-067379TVI-

TNTS/TTRM avvises.  

 

4. Magne Richardsen og Stein Kvam dømmes – én for begge og begge for én – til å 

betale 18 000 kroner i sakskostnader til Nordreisa kommune innen to uker fra 

forkynnelsen av kjennelsen.   

    

 

 

Retten hevet 

 

 

Ørjan Torsteinsen Walseth 

 

 

 

Veiledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 
 

 

 

 

Dokument elektronisk signert 

Simone Stoltz, førstekonsulent 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som 

har behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  

I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 
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Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten 

ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken 

blir behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at 

anken skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 
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Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig 

å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i 

Høyesteretts ankeutvalg. 
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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 
Same- og 
minoritetspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Hanne Lauveng 
22 24 71 65 

Invitasjon til innspillsmøte om ny forvaltningsordning for Nordland og 
tidligere Troms fylke 

Regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid 

grunn i Nordland og tidligere Troms fylke. Før arbeidet starter opp ønsker Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet å involvere de berørte interessene i arbeidet. Det kan være 

kommuner, landbruksnæringen, reindrifta og øvrig lokalt næringsliv, Statskog SF som 

grunneier, statsforvalterne, friluftsliv- og jegerinteresser og Forsvaret.  

 

Vi inviterer derfor til innspillsmøter på følgende steder: 

 

Nordland 

Sted: Mosjøen kulturhus, Sjøsiden senter, Smågan 2 

Tid: 8. september kl. 18.00-20.00 

 

Troms 

Sted: Istindportalen, Kapellvegen 2, Bardufoss 

Tid: 9. september kl. 18.00-20.00 

 

Arbeidet er en oppfølging av forslaget fra Samerettsutvalget II (NOU 2007: 13) om ny 

forvaltningsordning for Nordland og Troms, med sikte på å sikre lokalsamfunn og samiske 

interesser større innflytelse og involvering i utmarksforvaltningen. 

 

Regjeringen har ikke tatt stilling til hvilken løsning som er ønskelig for Nordland og tidligere 

Troms. Det er viktig at løsningen som blir valgt er tilpasset forholdene i Nordland og Troms. 

Departementet ønsker derfor gode innspill til en eller flere mulige modeller for forvaltningen 

av statseid grunn i fylkene.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2034-6 

Dato 

1. september 2021 
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Side 2 
 

 

 

Alle er velkommen til møtene!  

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Aaberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hanne Lauveng 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Forsvarsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Alstahaug kommune 

Andøy kommune 

Árran julevsáme guovdásj 

Ástávuona giellagoahtie 

Balsfjord kommune 

Bardu kommune 

Beiarn kommune 

Bindal kommune 

Bodø kommune 

Brønnøy kommune 

Bø kommune 

Den Norske Turistforening 

Duoddara Ráfe - Pitesamisk senter 

Dyrøy kommune 

Dønna kommune 

Evenes kommune 

Fauske - Fuossko kommune 

Flakstad kommune 

Forsvarsbygg 

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 

Gildeskål kommune 

Grane kommune 

Gratangen kommune 

Hadsel kommune 

Hamarøy kommune 

Harstad - Hárstták kommune 

Hattfjelldal kommune 

Hemnes kommune 

Herøy kommune 

Ibestad kommune 

Karlsøy kommune 

Kommunesektorens organisasjon 

KS Nord-Norge 

Kvæfjord kommune 

Kvænangen kommune 

Leirfjord kommune 

Loabák - Lavangen kommune 

Lurøy kommune 

Lyngen kommune 

Lødingen kommune 

Meløy kommune 

Moskenes kommune 
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Side 4 
 

Målselv kommune 

Narvik kommune 

Nesna kommune 

Noereh – samisk ungdomsorganisasjon 

Nord Universitet 

Nordland fylkeskommune 

Nordreisa kommune 

Norges Bondelag 

Norges Jeger- og fiskerforbund 

Norges Skogeierforbund 

Norsk Bonde- og småbrukarlag 

Norske Reindriftsamers Landsforbund 

Norske samers riksforbund 

Rana kommune 

Reinbeitedistrikter i Nordland 

Reinbeitedistrikter i tidligere Troms fylke 

Rødøy kommune 

Røst kommune 

Salangen kommune 

Saltdal kommune 

Samenes folkeforbund 

Samerådet 

Sametinget 

Senja kommune 

Skjervøy kommune 

Sortland kommune 

Statens naturoppsyn 

Statsforvalteren i Nordland 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsskog SF 

Steigen kommune 

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 

Sømna kommune 

Sørfold kommune 

Sørreisa kommune 

Tjeldsund kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Tromsø kommune 

Træna kommune 

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 

Evenes Várdobaiki samisk senter 

Vefsn kommune 

Vestvågøy kommune 

Vevelstad kommune 
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Side 5 
 

Værøy kommune 

Vågan kommune 

Øksnes kommune 
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Fra: Hilde Anita Nyvoll (Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 10.09.2021 09:30:31
Til: Jan Hugo Sørensen; Dag Funderud
Kopi: Nordreisa kommune

Emne: FW: Innspillsmøte ny forvaltningsordning for Nordland og tidligere Troms fylke
Vedlegg: Innspillsmøte ny forvaltningsordning.pdf
T.O.
 

Fra: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Dato: fredag 10. september 2021 09:26
Til: "postmottak@kmd.dep.no" <postmottak@kmd.dep.no>
Kopi: "postmottak@tffk.no" <postmottak@tffk.no>
Emne: Innspillsmøte ny forvaltningsordning for Nordland og tidligere Troms fylke
 
Se vedlagte brev.
 
 
Mvh
Nord-Troms Regionråd
 
Hilde Nyvoll
Daglig leder
Mbl 91807130
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Til	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	 	 	
	

Storslett,	10.09.2021	
	
	
Kopi	Troms	og	Finnmark	fylkeskommune 
 

	

Innspillsmøte	ny	forvaltningsordning	

Vi	viser	til	invitasjon	av	01.09.2021	til	innspillsmøte	om	ny	forvaltningsordning	for	
Nordland	og	tidligere	Troms	fylke	der	departementet	ønsker	innspill	til	en	eller	flere	
mulige	modeller	for	forvaltningen	av	statseid	grunn	i	fylkene	med	mål	om	å	sikre	
lokalsamfunn	og	samiske	interesser	større	innflytelse	og	involvering	i	
utmarksforvaltningen.		

Det	sies	i	invitasjonen	at	det	er	viktig	at	løsningen	som	blir	valgt	er	tilpasset	forholdene	i	
Nordland	og	Troms	og	kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	ønsker	å	involvere	
de	berørte	interessene	i	arbeidet.	

Nord-Troms	Regionråd	stiller	seg	kritisk	til	at	invitasjonen	blir	sendt	med	1	ukes	varsel	
med	møtested	Mosjøen	eller	Bardufoss	med	2	timers	møter.	Det	legges	dessverre	heller	
ikke	opp	til	digital	deltakelse.	

Vi	ber	om	at	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	legger	opp	til	en	reell	prosess	
i	denne	viktige	saken	slik	at	både	kommuner,	landbruksnæring,	reindrifta	og	øvrig	lokalt	
næringsliv,	Statskog	SF	som	grunneier,	statsforvalterne,	friluftsliv-	og	jegerinteresser	og	
Forsvaret	blir	involvert	og	får	komme	med	sine	innspill.		

Nord-Troms	Regionråd	forventer	at	det	inviteres	til	et	eget	møte	i	Nord-Troms	og	
kommunene	stiller	gjerne	med	møtelokaler	til	innspillsmøte.	

	

Mvh	
Nord-Troms	Regionråd	

	

Hilde	Nyvoll	
daglig	leder		
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Fra: Angela Sodefjed (Angela.Sodefjed@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 15.06.2021 21:33:40
Til: Maylill Synøve Henriksen
Kopi: 

Emne: Vs: 21/01482-1 - Søknad om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av de 6 Nord-Troms
kommunene
Vedlegg: 

 

Fra: Sissel Haugen Daldosso <Sissel.haugen.daldosso@ks.no>
Sendt: mandag 14. juni 2021 19:35
Til: Angela Sodefjed <Angela.Sodefjed@nordreisa.kommune.no>
Emne: 21/01482‐1 ‐ Søknad om OU‐midler ‐ Nordreisa kommune ‐ på vegne av de 6 Nord‐Troms kommunene
 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei,
 
Vi viser til søknad mottatt 14.05.21 om støtte til 25 helseledere på «Lederutdanning – helse og omsorg» i regi av
Høgskolen i Innlandet høsten 2021‐våren 2022.
 
Vi beklager sent svar.
 
Søknaden er behandlet og dere får tilsagn om kr 500 000 (kr 10 000 til deltakeravgift pr semester pr person).
 
Tilsagnet står ved lag til 30.09.22 og refusjonskrav må være sendt oss innen den datoen. Signert tilsagnsbrev vil bli
sendt ut snarest.
 
 
Med vennlig hilsen

Sissel Haugen Daldosso
Rådgiver
  
Epost Email: shd@ks.no
Telefon Phone: (+47) 909 61 238
http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

P  Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten

 

103



Fra: Angela Sodefjed (Angela.Sodefjed@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 15.06.2021 21:36:24
Til: Maylill Synøve Henriksen
Kopi: 

Emne: Vs: 21/01483-1 - Søknad om OU-midler - Nordreisa kommune
Vedlegg: 

 

Fra: Sissel Haugen Daldosso <Sissel.haugen.daldosso@ks.no>
Sendt: mandag 14. juni 2021 19:16
Til: Angela Sodefjed <Angela.Sodefjed@nordreisa.kommune.no>
Emne: 21/01483‐1 ‐ Søknad om OU‐midler ‐ Nordreisa kommune
 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei,
 
Vi viser til søknad mottatt 14.05.21 om støtte til en deltaker på studiet «Økonomi for beslutningstakere» høsten
2021 og våren 2022.
 
Søknaden er behandlet og dere får tilsagn om kr 20 000 (kr 10 000 til deltakeravgift pr semester).
 
Tilsagnet står ved lag til 30.09.22 og refusjonskrav må være sendt oss innen den datoen. Signert tilsagnsbrev vil bli
sendt ut snarest.
 
 
Med vennlig hilsen

Sissel Haugen Daldosso
Rådgiver
  
Epost Email: shd@ks.no
Telefon Phone: (+47) 909 61 238
http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

P  Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten
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  Scene Nord 

 

 

   

 

Postadresse: 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701, 9815 Vadsø 

Kontakt: 

E-post: 

postmottak@tffk.no 

Telefon: 77 75 50 00 

Nettside: 

tffk.no 

  
NORDREISA KOMMUNE 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

Dato: 09.06.2021 

Dok.nr: 20/24244-92 

Deres ref: HPZOOF 

Saksbehandle

r: 

Marianne Lene 

Linløkken 

     

 

 

FORDELING AV TILSKUDD FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 

2021  

 

 
Fylkesrådet i Troms og Finnmark har 08.06.2021 fordelt midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2021. Budsjettrammen for tildelingen er kr 2 034 600,-, hvorav kr 453 900,- avsettes til delfinansiering av 
turnéproduksjoner.  
 
Fordeling av midler gjøres med utgangspunkt i antall innbyggere på 67 år og eldre i den enkelte kommune, 
samt gradering av tildeling for å utjevne forskjeller.  I fordelingen legges det også vekt på søknadens 
innhold sett opp mot mål og kriterier for ordningen. Fordelingsbeløp vil påvirkes av det antall kommuner 
som deltar i ordningen. Det er i år 31 kommuner som har søkt tilskudd. Ingen kommuner får lavere 
tilskudd enn kr 25 000. Kommuner som ved årsskiftet fikk overført ubenyttede midler fra 2020 har fått 
redusert tildelingen for 2021. For de fleste kommunene tilsvarer det 50% av de allerede overførte 
midlene. Noen kommuner får ytterligere reduksjon i tilskuddet. Dette beskrevet spesifikt i tildelingsbrevet 
til de kommunene det gjelder. Midlene skal benyttes i kalenderåret 2021.  
 
DKSS-tilskuddet er et virkemiddel som skal bidra til at eldre innbyggere skal kunne ta del i kvalitativt gode 
og varierte kunst- og kulturtilbud uavhengig av bosted. Tilskuddet skal bidra til større mangfold i 
aktivitetene. Fylkeskommunen skal, basert på årets avsetning, distribuere et utvalg DKSS-produksjoner til 
kommunene til en gunstig kostnad.  
 
 
Nordreisa kommune er tildelt kr 42 000,- øremerket Den kulturelle spaserstokken 2021. Tilskuddet er 
regulert iht allerede overførte midler fra 2020, kr 25 700,-, slik at det totalt skal være kr 67 700,- til 
disposisjon for 2021. 

 
 
Vilkår  
Det forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål, kriterier og krav som er tatt med i dette 
brevet. Det skal finnes en kontaktperson for oppfølging av DKSS i den enkelte kommune. Institusjoner 
som arrangerer DKSS-aktiviteter bør ha en fast kontaktperson. Det anbefales kommunene å se DKSS-
midlene i sammenheng med egne satsinger, og der midlene fra fylkeskommunen fortrinnsvis dekker det 
profesjonelt baserte programmet.  
 
 
Mål for DKSS  
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• Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  

• Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og 
kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk  

• Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk  

• Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor  
 
 
Retningslinjer for bruk av midler i DKSS Troms  

• Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. 
Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres  

• Det oppfordres til samarbeid mellom kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og andre kulturaktører 
lokalt og regionalt  

• Tilskuddet skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte 
satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering  

• Tiltakene skal komme alle eldre til gode. Det skal legges til rette for at hjemmeboende får delta. 
Tilbudet skal i all hovedsak foregå på institusjoner eller på andre møteplasser hvor de eldre samles  

• Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjon, matservering eller kompetanseheving 

• Det skal ikke tas billettinntekter på arrangement som er overveiende finansiert med DKSS-midler  
 
 
Annet  
Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet, herunder samisk og kvensk 
kulturuttrykk.  
 
 
Krav knyttet til bruk av DKSS-tilskudd  
Kommuner som mottar kr 100 000,- eller mer skal levere regnskap bekreftet av revisjonsfirma, og 
renteinntektene av de tildelte midlene skal tilfalle formålet. For alle kommuner gjelder at regnskapsbilag 
skal kunne fremskaffes etter spørsmål fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Dersom det i ettertid viser 
seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler av 
tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller mangelfull rapportering ved fristens 
utløp. En mindre del av ubenyttede midler kan etter søknad overføres til det kommende år. Større 
ubenyttede midler skal tilbakebetales. Det skal ikke bygges opp fond basert på de tildelte midlene. 
Kommuner som har slik avsetning av DKSS-midler skal benytte disse midlene fullt ut i 2021. Kommunene 
skal årlig, og på eget rapportskjema, levere rapport med regnskap og aktivitetsoversikt. Rapporteringsfrist 
for rapport for de tildelte midlene er 15. mars 2022.  
 
 
Utbetaling  
Utbetalingen skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende fakturainformasjon:  
Faktura merkes med «Deres ref. 10570» og følgende fakturaadresse benyttes:  

Troms og Finnmark fylkeskommune  
Kultur i Troms  
Postboks 701  
9815 VADSØ  
 

Faktura må sendes som EHF: Troms og Finnmark fylkeskommune EHF til org.nr. 922 420 866  
 
 
Gjennomgang av DKSS-ordningen – pilotprosjekt i 2021 
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DKSS skal utvikles til å bli en mer forutsigbar ordning for kommunene, og med et mer likeverdig tilbud til 
målgruppen fylket sett under ett. Kommunene vil bli invitert til individuelle dialogmøter, og målet er å ha 
på plass en ny modell for DKSS i 2022.  
 
For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms fylkeskommune ved Kultur i Troms, 
tlf: 77 78 86 57. For mer informasjon se www.kulturitroms.no 
 
Vi ønsker lykke til med Den kulturelle spaserstokken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Arthur Helmersen 
Seksjonsleder 

Marianne Lene Linløkken 
Rådgiver 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Fra: Paulsen, Bodil Johanne (Bodil.Johanne.Paulsen@ra.no)
Sendt: 16.07.2021 13:08:02
Til: Nordreisa kommune
Kopi: samediggi@samediggi.no; postmottak@tffk.no

Emne: ad dokument med vår ref. 20/11938-81 Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2021 kap. 1429 post 60 til
utredning av et kunnskapssenter for bygningsvern og kulturmiljø i Nord-Troms
Vedlegg: 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei
I tilskuddsbrevet har det blitt en feil i avsnittet om utbetaling. Her er det riktige avsnittet.
 
Utbetaling av tilskudd
I henhold til økonomiinstruks for staten skal tilskuddsbeløp utbetales for å dekke aktuelle utgifter.
Tilskuddsmottaker må sende skriftlig utbetalingsanmodning til fylkeskommunen. Utbetalingsanmodningen må
angi hvem som skal være mottaker, hvilket kontonummer utbetalingen skal skje til og må være underskrevet av
prosjektansvarlig/kommunen.
 
 
Vennlig hilsen
 
Bodil Johanne Paulsen
seniorrådgiver
Samfunnsavdelingen
Riksantikvaren
Tlf: +47 98 20 28 29
www.riksantikvaren.no
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  Plan, folkehelse og kulturarv 

 

 
   

 

Postadresse: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Postboks 701, 9815 Vadsø 

Kontakt: 

E-post: postmottak@tffk.no 

Telefon: 77 75 50 00 

Nettside: 

tffk.no 

  
NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 

Dato: 03.06.2021 

Dok.nr: 20/27179-36 

Deres ref:    

Saksbehandler: Anne Eriksson Steigen 

     

 

Svar på søknad om tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, 

lærings- og mestringstilbud - Tilsagn 

Vi viser til deres søknad av 01.04.2021. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har den 08.06.2021 fordelt 1 450 

000 kroner over kap. 762 post 60 på statsbudsjettet for 2021. Totalt søknadsbeløp var på 2 182 994 
kroner fordelt på 14 søknader.  

 
Nordreisa kommune får overført 259 412 kroner i ubrukt tilskudd fra 2020, noe som er inkludert i 
tilskuddsbeløpet. Nytt tilskudd for 2021 blir på 70 000. Totalt tilskuddsbeløp for 2021 er  
329 412 kroner.  
 
Utbetaling og krav til bekreftelse  
Tilskuddet blir først utbetalt når Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt og godkjent det vedlagte 
aksept-skjemaet i utfylt og signert stand, i tillegg til at e-faktura blir sendt inn slik det er opplyst om i 
aksept-skjemaet.  
 
Mål og føringer  
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens søknad. Troms og Finnmark fylkeskommune 
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for  
tilskuddsordningen.  
 
Overføring av tilskudd til bruk neste år  
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom det ved utgangen av året gjenstår 
tilskuddsmidler som skulle vært brukt i 2021, kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet 
for bruk til samme formål i 2022. Det er ikke nødvendig å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om 
slik overføring av midler til påfølgende år, men det må fremgå av års-rapporteringen som 
fylkeskommunen mottar. Overført beløp fra 2021 må også framkomme i en eventuell ny søknad om 
tilskudd for 2022.  
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon  
Fylkeskommunen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 
2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har 
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om 
Riksrevisjonen § 12, 2. ledd. Fylkeskommunen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger 
som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell 
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt.  
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Resultat- og regnskapsrapportering  
Kommunen skal rapportere om bruk av tilskuddet til fylkeskommunen senest innen 1. april 2022. 
Rapporten må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner lett kan bruke erfaringene fra arbeidet 
og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet kan ønske å publisere innsendte rapporter fra 
kommunene på sine nettsider.  
 
Følgende opplysninger må være med i rapporten:  
A. Om kommunen  
1. Kommunenavn  
2. Organisasjonsnummer  
3. Bankkontonummer  
4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det rapporteres om  
 
B. Om arbeidet som er utført med tilskuddsmidlene  
5. Gi en kort beskrivelse av arbeidet som er utført  
6. Gi en kort vurdering av om målene for arbeidet, slik de var beskrevet i søknaden, er oppnådd  
7. Gi en kort vurdering av om målgruppene, slik de var beskrevet i søknaden, har hatt nytte av arbeidet  
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende kommuner, andre)  
 
C. Om økonomi  
9. Regnskap for arbeidet, i tråd med kravene nedenfor:  
Regnskapet skal være så oversiktlig at fylkeskommunen kan se hvordan midlene er brukt. Det skal føres 
separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal vise alle inntekter og 
utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal 
være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. Regnskapet skal vise de 
samlede utgiftene som inngår i drift av virksomheten.  
 
D. Om formidling av resultater og erfaringer  
10. Hvordan er resultater og/eller erfaringer fra arbeidet formidlet i egen kommune (til 
samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)?  
 
Revisorkontroll  
Det er revisjonsplikt knyttet til tilskudd fra 100 000 kr og over.  
 
Generelle vilkår  
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overstige satsene i 
Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok.  
 
Klagerett  
Tildeling av eller avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 
§ 28 er det ikke klagerett.  
 
Endringer som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset  
Dersom utviklingsarbeidet blir berørt av situasjonen med koronasmitte, kan vi ta hensyn til dette. Gi 
beskjed om endringer i forbindelse med rapporteringen. Fylkeskommunen forutsetter at aktiviteter 
knyttet til tilskuddet fortløpende vurderes i henhold til enhver tid gjeldende anbefalinger fra 
helsemyndighetene. Se www.fhi.no for nærmere informasjon.  

Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/27179-36 
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Med hilsen 
 
Kristina Forsberg 
Ass. Seksjonsleder folkehelse, idrett, friluftsliv og 
vannforvaltning 

Anne Eriksson Steigen 
Rådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Vedlegg: 
Akseptskjema Friskliv 2021 
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  Plan, folkehelse og kulturarv 

 

 
   

 

Postadresse: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Postboks 701, 9815 Vadsø 

Kontakt: 

E-post: postmottak@tffk.no 

Telefon: 77 75 50 00 

Nettside: 

tffk.no 

  
NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 

Dato: 03.06.2021 

Dok.nr: 20/27179-36 

Deres ref:    

Saksbehandler: Anne Eriksson Steigen 

TILSKUDD FRA TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE  

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

tilsagnsbrevet ble mottatt.  

 

Akseptbrevet skal sendes i retur til:  

Troms og Finnmark fylkeskommune Avd. plan, folkehelse og kulturarv  

Postboks 701 9815 VADSØ 

Merkes: 20/27179-36 

Eller i scannet versjon til: postmottak@tffk.no  

 

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune 

Kontaktperson: Kommunalsjef helse- og omsorg, Angela Sodefjed 

Adresse: Postboks 174, 9156 Storslett 

 

Innvilget beløp: 70 000 kr 

Beløp til utbetaling: 70 000 kr 

 

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

Troms og Finnmark fylkeskommune Avd. plan, folkehelse og kulturarv  

Postboks 701 9815 VADSØ  

Merkes: 10574  

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

Elektronisk fakturaadresse: 9908:922420866  

Aksesspunkt: Visma  

 

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

som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/27179-36 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sted, dato og signatur  

 

 

 

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

(prokura) 
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SAKSBEHANDLER  

Bodil Johanne Paulsen 

VÅR DATO 

25.06.2021 

postmottak@ra.no 

www.riksantikvaren.no 

 

 VÅR REF.  

20/11938-81 

DERES REF.  

   

DERES DATO 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
   
 
Att:  

 

    
 

 

 

Nordreisa kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2021 

kap. 1429 post 60 til utredning av et kunnskapssenter for 

bygningsvern og kulturmiljø i Nord-Troms. 

 

Riksantikvaren viser til søknad fra Nordreisa kommune i samarbeid med de andre kommunene 

i regionen Nord-Troms og Nord-Troms museum. 

 

Vedtak 

Riksantikvaren gir tilskudd over statsbudsjettet kapittel 1429 post 60 på til sammen 

 

kr. 150 000  

 

til Nordreisa kommune til arbeid med kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern. 

 

Begrunnelse 

Riksantikvaren har også i år mottatt mange søknader fra kommuner og fylkeskommuner om 

tilskudd til arbeid med kulturminner i kommunene - KIK. Søknadene er behandlet med 

grunnlag i føringer og prioriteringer i invitasjonsbrevet som vi sendte ut 23. november 2020. 

 

Søknaden fra Nordreisa kommune gjelder utredning av mulighetene for et regionalt 

kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern. Gjennom forprosjektet vil rammene for et 

slikt senter ved å avklare behov, muligheter og begrensninger samt organisering, drift og 

plassering.  

 

Når det gjelder tilskudd fra post 60, er Riksantikvaren særlig opptatt av at midlene går til å øke 

kompetansen i kommunene gjennom de tiltakene som gjennomføres, da det er kommunene som 
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sitter i første linje ved henvendelser fra private eiere av verneverdige kulturminner. Prosjektet 

vil også involvere Senter for nordlige folk og Halti kvenkultursenter og vil gi et godt 

dokumentert grunnlag for utvikling for et kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern. Vi 

gjør oppmerksom på at tilskuddet kun gjelder inneværende år. 

 

Vilkår  

Riksantikvaren stiller følgende vilkår:  

 

1. Arbeidet utføres som beskrevet i søknaden og i samarbeid med de andre kommunene i 

regionen Nord-Troms. Det er viktig å involvere Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Sametinget i arbeidet da disse har mottatt tilskudd til å utvikle en rådgivningstjeneste i hele 

fylket samt andre relevante samarbeidsparter som private eier og frivillige organisasjoner.  

 

2. Ved vesentlige endringer av budsjett og framdrift skal det sendes melding om dette til 

Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningen i fylkeskommunen.  

 

3. Kommunen ber fylkeskommunen om utbetaling av midlene. Her skal det framgå hvilke 

gjennomførte aktiviteter og utgifter som skal dekkes innenfor tilskuddsbeløpet, slik at dette 

kan overføres i sin helhet.  

 

4. Kommunen skal rapportere årlig til Riksantikvaren fram til ferdig prosjekt foreligger. Vi 

sender ut e-post om rapportering hver høst. Vi ber å få navn og e-postadresse til en 

kontaktperson for arbeidet.  

 

5. Prosjektrapport leveres ved prosjektets slutt. 

 

Vedlagt følger Retningslinjer og vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet kap.1429 post 60. 

Mottaker skal sette seg godt inn i retningslinjene og vilkårene for tilskudd. Det er en 

forutsetning for utbetaling av tilskuddet at vilkårene både i dette brevet og i vedlegget oppfylles.  

 

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

tilskuddsmottaker.  
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Utbetaling av tilskudd  

I henhold til økonomiinstruks for staten skal tilskuddsbeløp utbetales for å dekke aktuelle 

utgifter. Tilskuddsmottaker må sende skriftlig utbetalingsanmodning til fylkeskommunen. 

Utbetalingsanmodningen må angi hvem som skal være mottaker, hvilket kontonummer 

utbetalingen skal skje til og må være underskrevet av prosjektansvarlig/kommunen.  

 

Klageadgang  

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker (jf. forvaltningsloven §§ 

28 og 29). En evt. klage skal stiles til klageinstansen, men sendes til Riksantikvaren innen tre 

uker etter at dette brevet er mottatt.  

 

Ta gjerne kontakt med oss ved behov. 

 

 

 

Leidulf Mydland  

seksjonssjef Bodil Johanne Paulsen 

 seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 1 

 

Kopi til: Sametinget - Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK/Kárášjohka/ 

Troms og Finnmark fylkeskommune - Romssa ja Finnmarkku fylkkagjelda, Postboks 

701Fylkeshuset, 9800 VADSØ 
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RETNINGSLJNJER OG VILKÅR FOR TILSKUDD FRA 

STATSBUDSJETTET KAP. 1429 post 60 
Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at arbeidene/tiltaket/prosjektet 
gjennomføres som beskrevet i tilskuddsbrevet og at disse retningslinjer og vilkår 
følges. 

Informasjonsplikt 

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

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

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

Tilskuddet er tidsbegrenset 

Tilskuddet er gitt for inneværende år. 

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

Utbetaling 

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

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

Rapport og regnskap 

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

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

• Riksantikvaren eller fylkeskommunen {kap. 1429 postene 60, 70, 71,72, 73, 74, 
75, 77, 79). 

• Andre departement eller direktorat. 
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• Tilskudd fra kommunen, eller andre tilskudd fra fylkeskommunen. 

• Annen finansiering {spesifisert). 

• Egeninnsats/egenfinansiering. 

  

Nærmere retningslinjer for dette finnes i Finansdepartementets veileder: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder
_etablering_og_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf 

Tilbakebetaling 

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

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

Bevilgningsreglementet 

Under henvisning til Bevilgningsreglementets § 10 gjør vi oppmerksom på at 
Riksantikvaren har adgang til å føre kontroll med at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang hjemlet i lov om 
Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 12. 
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 25.06.2021 12:18:50
Til: Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; post@alver.kommune.no; Andøy kommune; Arendal
kommune; post@asker.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; post@aurland.kommune.no;
postmottak@ahk.no; postmottak@austevoll.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@bergen.kommune.no; post@bjornafjorden.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
postmottak@bronnoy.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drammen.kommune.no;
postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no;
post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; post@etne.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; post@fjord.kommune.no;
post@flekkefjord.kommune.no; post@flesberg.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no;
postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no;
post@giske.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no;
postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no;
postmottak@gran.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no;
post@grue.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
post@heim.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no;
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no;
postmottak@hustadvika.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no;
post@ha.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no;
post@io.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no;
post@karmoy.kommune.no; post@kinn.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
post@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no;
post@kvinnherad.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; postmottak@larvik.kommune.no;
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lillehammer.kommune.no;
postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lillestrom.kommune.no; post@lindesnes.kommune.no;
post@lom.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no;
postmottak@malvik.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; post@mt.kommune.no; post@modum.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no;
postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no;
postmottak@nesbyen.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no;
postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no;
postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@nordrefollo.kommune.no; postmottak@nordre-
land.kommune.no; Nordreisa kommune; postmottak@notodden.kommune.no;
postmottak@naroysund.kommune.no; post@oppdal.kommune.no; postmottak@orkland.kommune.no;
postmottak@oslo.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no;
post@rauma.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@ringsaker.kommune.no; post@risor.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com; post@sauda.kommune.no;
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postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; post@seljord.kommune.no;
post@senja.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@sirdal.kommune.no;
skien.postmottak@skien.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no;
postmottak@sogndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no;
post@stad.kommune.no; post@stange.kommune.no; innbyggerservice@stavanger.kommune.no;
postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no;
postmottak@stor-elvdal.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; postmottak@sunnfjord.kommune.no; post@surnadal.kommune.no;
postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no;
postmottak@sor-odal.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; post@time.kommune.no;
postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no;
postmottak@tromso.kommune.no; tk.postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
postmottak@tvedestrand.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; post@tysver.kommune.no;
postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.kommune.no;
postmottak@ulstein.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no;
post@vang.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; post@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; post@vestby.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-
toten.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no;
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; postmottak@voss.herad.no;
postmottak@vagan.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@orland.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no;
post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-
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Vedlegg 1: Tildeling til kommuner

Kommunenummer Kommune Tildeling

OSLO

301 Oslo 138 278 000         

Oslo totalt 138 278 000         

ROGALAND

1101 Eigersund 1 979 000             

1103 Stavanger 21 741 000           

1106 Haugesund 7 292 000             

1108 Sandnes 12 552 000           

1111 Sokndal -                         

1112 Lund -                         

1114 Bjerkreim -                         

1119 Hå 1 048 000             

1120 Klepp 1 828 000             

1121 Time 2 867 000             

1122 Gjesdal 2 078 000             

1124 Sola 4 244 000             

1127 Randaberg 614 000                 

1130 Strand 1 080 000             

1133 Hjelmeland -                         

1134 Suldal 402 000                 

1135 Sauda 418 000                 

1144 Kvitsøy -                         

1145 Bokn -                         

1146 Tysvær 660 000                 

1149 Karmøy 3 831 000             

1151 Utsira -                         

1160 Vindafjord 585 000                 

Rogaland totalt 63 219 000           

MØRE OG ROMSDAL

1505 Kristiansund 3 839 000             

1506 Molde 4 713 000             

1507 Ålesund 10 188 000           

1511 Vanylven -                         

1514 Sande -                         

1515 Herøy (Møre og Romsdal) 1 021 000             

1516 Ulstein 1 335 000             

1517 Hareid -                         

1520 Ørsta 1 257 000             

1525 Stranda 1 153 000             

1528 Sykkylven 646 000                 

1531 Sula 367 000                 

1532 Giske 415 000                 

1535 Vestnes 517 000                 

1539 Rauma 1 196 000             

1547 Aukra -                         

1554 Averøy 399 000                 

1557 Gjemnes -                         
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1560 Tingvoll -                         

1563 Sunndal 751 000                 

1566 Surnadal 681 000                 

1573 Smøla 271 000                 

1576 Aure -                         

1577 Volda 944 000                 

1578 Fjord 504 000                 

1579 Hustadvika 710 000                 

Møre og Romsdal totalt 30 907 000           

NORDLAND

1804 Bodø 8 775 000             

1806 Narvik 3 095 000             

1811 Bindal -                         

1812 Sømna -                         

1813 Brønnøy 1 024 000             

1815 Vega -                         

1816 Vevelstad -                         

1818 Herøy (Nordland) -                         

1820 Alstahaug 1 075 000             

1822 Leirfjord -                         

1824 Vefsn 2 003 000             

1825 Grane -                         

1826 Hattfjelldal -                         

1827 Dønna -                         

1828 Nesna -                         

1832 Hemnes 284 000                 

1833 Rana 3 635 000             

1834 Lurøy -                         

1835 Træna -                         

1836 Rødøy -                         

1837 Meløy 539 000                 

1838 Gildeskål -                         

1839 Beiarn -                         

1840 Saltdal 619 000                 

1841 Fauske - Fuosko 1 324 000             

1845 Sørfold -                         

1848 Steigen -                         

1851 Lødingen -                         

1853 Evenes -                         

1856 Røst -                         

1857 Værøy -                         

1859 Flakstad -                         

1860 Vestvågøy 1 788 000             

1865 Vågan 2 689 000             

1866 Hadsel 635 000                 

1867 Bø -                         

1868 Øksnes 477 000                 

1870 Sortland - Suortá 2 021 000             

1871 Andøy 635 000                 

1874 Moskenes 467 000                 
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1875 Hamarøy 287 000                 

Nordland totalt 31 372 000           

VIKEN

3001 Halden 3 079 000             

3002 Moss 6 992 000             

3003 Sarpsborg 6 442 000             

3004 Fredrikstad 10 549 000           

3005 Drammen 14 254 000           

3006 Kongsberg 3 356 000             

3007 Ringerike 4 099 000             

3011 Hvaler 791 000                 

3012 Aremark -                         

3013 Marker -                         

3014 Indre Østfold 3 305 000             

3015 Skiptvet -                         

3016 Rakkestad 525 000                 

3017 Råde 397 000                 

3018 Våler (Viken) -                         

3019 Vestby 3 668 000             

3020 Nordre Follo 7 973 000             

3021 Ås 4 375 000             

3022 Frogn 2 059 000             

3023 Nesodden 1 226 000             

3024 Bærum 16 421 000           

3025 Asker 12 890 000           

3026 Aurskog-Høland 1 029 000             

3027 Rælingen -                         

3028 Enebakk -                         

3029 Lørenskog 7 753 000             

3030 Lillestrøm 12 159 000           

3031 Nittedal 1 052 000             

3032 Gjerdrum -                         

3033 Ullensaker 12 922 000           

3034 Nes 965 000                 

3035 Eidsvoll 2 137 000             

3036 Nannestad 532 000                 

3037 Hurdal -                         

3038 Hole 769 000                 

3039 Flå 477 000                 

3040 Nesbyen 458 000                 

3041 Gol 1 775 000             

3042 Hemsedal 998 000                 

3043 Ål 638 000                 

3044 Hol 1 895 000             

3045 Sigdal 357 000                 

3046 Krødsherad 635 000                 

3047 Modum 1 043 000             

3048 Øvre Eiker 1 144 000             

3049 Lier 4 460 000             

3050 Flesberg 257 000                 
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3051 Rollag -                         

3052 Nore og Uvdal -                         

3053 Jevnaker 547 000                 

3054 Lunner 317 000                 

Viken totalt 156 720 000         

INNLANDET

3401 Kongsvinger 1 947 000             

3403 Hamar 7 078 000             

3405 Lillehammer 6 917 000             

3407 Gjøvik 5 201 000             

3411 Ringsaker 4 220 000             

3412 Løten 340 000                 

3413 Stange 1 099 000             

3414 Nord-Odal -                         

3415 Sør-Odal 767 000                 

3416 Eidskog 389 000                 

3417 Grue 287 000                 

3418 Åsnes 550 000                 

3419 Våler (Innlandet) -                         

3420 Elverum 2 790 000             

3421 Trysil 1 515 000             

3422 Åmot 416 000                 

3423 Stor-Elvdal 257 000                 

3424 Rendalen -                         

3425 Engerdal -                         

3426 Tolga -                         

3427 Tynset 1 000 000             

3428 Alvdal 308 000                 

3429 Folldal -                         

3430 Os -                         

3431 Dovre 920 000                 

3432 Lesja -                         

3433 Skjåk 448 000                 

3434 Lom 1 389 000             

3435 Vågå 761 000                 

3436 Nord-Fron 877 000                 

3437 Sel 1 260 000             

3438 Sør-Fron 434 000                 

3439 Ringebu 912 000                 

3440 Øyer 1 475 000             

3441 Gausdal 367 000                 

3442 Østre Toten 716 000                 

3443 Vestre Toten 981 000                 

3446 Gran 1 884 000             

3447 Søndre Land -                         

3448 Nordre Land 568 000                 

3449 Sør-Aurdal 257 000                 

3450 Etnedal -                         

3451 Nord-Aurdal 1 791 000             

3452 Vestre Slidre -                         
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3453 Øystre Slidre 989 000                 

3454 Vang 365 000                 

Innlandet totalt 51 475 000           

VESTFOLD OG TELEMARK

3801 Horten 2 939 000             

3802 Holmestrand 1 863 000             

3803 Tønsberg 9 440 000             

3804 Sandefjord 8 171 000             

3805 Larvik 6 281 000             

3806 Porsgrunn 4 543 000             

3807 Skien 6 777 000             

3808 Notodden 1 485 000             

3811 Færder 2 097 000             

3812 Siljan -                         

3813 Bamble 2 491 000             

3814 Kragerø 2 512 000             

3815 Drangedal -                         

3816 Nome 488 000                 

3817 Midt-Telemark 2 625 000             

3818 Tinn 1 137 000             

3819 Hjartdal -                         

3820 Seljord 740 000                 

3821 Kviteseid 402 000                 

3822 Nissedal -                         

3823 Fyresdal -                         

3824 Tokke 295 000                 

3825 Vinje 705 000                 

Vestfold og Telemark totalt 54 991 000           

AGDER

4201 Risør 997 000                 

4202 Grimstad 3 314 000             

4203 Arendal 6 670 000             

4204 Kristiansand 18 480 000           

4205 Lindesnes 3 322 000             

4206 Farsund 1 442 000             

4207 Flekkefjord 1 048 000             

4211 Gjerstad 389 000                 

4212 Vegårshei -                         

4213 Tvedestrand 1 113 000             

4214 Froland 268 000                 

4215 Lillesand 2 062 000             

4216 Birkenes -                         

4217 Åmli -                         

4218 Iveland -                         

4219 Evje og Hornnes 1 059 000             

4220 Bygland -                         

4221 Valle -                         

4222 Bykle 426 000                 

4223 Vennesla 818 000                 

4224 Åseral -                         
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4225 Lyngdal 2 265 000             

4226 Hægebostad -                         

4227 Kvinesdal 453 000                 

4228 Sirdal 290 000                 

Agder totalt 44 416 000           

VESTLAND

4601 Bergen 48 494 000           

4602 Kinn 2 097 000             

4611 Etne 488 000                 

4612 Sveio -                         

4613 Bømlo 753 000                 

4614 Stord 2 756 000             

4615 Fitjar -                         

4616 Tysnes -                         

4617 Kvinnherad 1 185 000             

4618 Ullensvang 1 925 000             

4619 Eidfjord 399 000                 

4620 Ulvik 255 000                 

4621 Voss 3 091 000             

4622 Kvam 1 113 000             

4623 Samnanger -                         

4624 Bjørnafjorden 2 118 000             

4625 Austevoll 536 000                 

4626 Øygarden 3 508 000             

4627 Askøy 1 830 000             

4628 Vaksdal -                         

4629 Modalen -                         

4630 Osterøy -                         

4631 Alver 1 710 000             

4632 Austrheim -                         

4633 Fedje -                         

4634 Masfjorden -                         

4635 Gulen -                         

4636 Solund -                         

4637 Hyllestad -                         

4638 Høyanger 306 000                 

4639 Vik -                         

4640 Sogndal 2 129 000             

4641 Aurland 1 201 000             

4642 Lærdal -                         

4643 Årdal 346 000                 

4644 Luster 887 000                 

4645 Askvoll -                         

4646 Fjaler -                         

4647 Sunnfjord 3 147 000             

4648 Bremanger -                         

4649 Stad 1 013 000             

4650 Gloppen 673 000                 

4651 Stryn 2 496 000             

Vestland totalt 84 456 000           
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TRØNDELAG

5001 Trondheim 34 709 000           

5006 Steinkjer 3 542 000             

5007 Namsos 2 121 000             

5014 Frøya 547 000                 

5020 Osen -                         

5021 Oppdal 1 582 000             

5022 Rennebu -                         

5025 Røros 1 445 000             

5026 Holtålen -                         

5027 Midtre Gauldal 566 000                 

5028 Melhus 789 000                 

5029 Skaun -                         

5031 Malvik 517 000                 

5032 Selbu 273 000                 

5033 Tydal -                         

5034 Meråker -                         

5035 Stjørdal 3 725 000             

5036 Frosta -                         

5037 Levanger 2 201 000             

5038 Verdal 1 421 000             

5041 Snåase - Snåsa -                         

5042 Lierne -                         

5043 Raarvihke - Røyrvik -                         

5044 Namsskogan 295 000                 

5045 Grong 357 000                 

5046 Høylandet -                         

5047 Overhalla -                         

5049 Flatanger -                         

5052 Leka -                         

5053 Inderøy 391 000                 

5054 Indre Fosen 477 000                 

5055 Heim 483 000                 

5056 Hitra 764 000                 

5057 Ørland 1 080 000             

5058 Åfjord 552 000                 

5059 Orkland 2 086 000             

5060 Nærøysund 885 000                 

5061 Rindal -                         

Trøndelag totalt 60 808 000           

TROMS OG FINNMARK

5401 Tromsø 14 834 000           

5402 Harstad 4 325 000             

5403 Alta 3 485 000             

5404 Vardø -                         

5405 Vadsø 764 000                 

5406 Hammerfest 1 488 000             

5411 Kvæfjord -                         

5412 Tjeldsund 284 000                 

5413 Ibestad -                         
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5414 Gratangen -                         

5415 Loabák - Lavangen -                         

5416 Bardu 402 000                 

5417 Salangen -                         

5418 Målselv 954 000                 

5419 Sørreisa -                         

5420 Dyrøy -                         

5421 Senja 1 962 000             

5422 Balsfjord 539 000                 

5423 Karlsøy -                         

5424 Lyngen 306 000                 

5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono -                         

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono -                         

5427 Skjervøy -                         

5428 Nordreisa 547 000                 

5429 Kvænangen -                         

5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 314 000                 

5432 Loppa -                         

5433 Hasvik -                         

5434 Måsøy -                         

5435 Nordkapp 668 000                 

5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki  566 000                 

5437 Kárásjohka - Karasjok 306 000                 

5438 Lebesby -                         

5439 Gamvik -                         

5440 Berlevåg -                         

5441 Deatnu - Tana -                         

5442 Unjárga - Nesseby -                         

5443 Båtsfjord -                         

5444 Sør-Varanger 1 614 000             

Troms og Finnmark totalt 33 358 000           

TOTALT 750 000 000         
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Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) 

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

Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021).  Vi viser også til våre brev av 25. februar 

og 15. april 2021. 

 

Dette brevet omfatter tildeling av tredje del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal 

kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Departementet tildelte første del av tilskuddet 

på 1 milliard kroner 25. februar 2021. Andre del av tilskuddet på 750 millioner, ble tildelt 15. 

april 2021.  

 

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.  

 

Departementet forventer at kommunene tildeler disse midlene til bedriftene uten unødvendig 

opphold for å bedre situasjonen for bedrifter og virksomheter.  

 

Fordeling og utbetaling 

750 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og 

serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), 

detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020, 

med de kvartalstall som totalt sett er mest fordelaktig for den enkelte kommune. I tillegg vil 

ikke kommuner med beregnet kompensasjon mindre enn 250.00 kroner, få utbetalt midler i 

denne runden. Dette for i større grad å målrette ordningen.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1215-50 

Dato 

25. juni 2021 
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Side 2 
 

Regjeringen vil, i tråd med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2021 om ytterligere 

546 millioner kroner til kommunene dersom det blir behov som følge av omfattende lokale 

eller regionale smitteverntiltak, eller dersom deler av reiselivsnæringen ikke kan gjenoppta 

aktiviteten.  

 

Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig.  

 

Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 750 millioner 

kroner. Nærmere informasjon om fordelingen ligger på departementets nettside. 

 

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. 

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 på 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. 

 

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

av den lokale situasjonen.  

 

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 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 

skyldes at en spesifikasjon av kostnader tilskuddet skal dekke 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 
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Side 3 
 

differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra oppmerksomme på dette. 

Mange foretak vil fortsatt kunne motta bagatellmessig støtte, men kommunen må i 

disse tilfellene undersøke om avgiftsfordelen de siste tre år sammen med eventuell 

kommunal bagatellstøtte overstiger maksimumsbeløpet på 200.000 Euro. 

 

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. Regjeringen har notifisert en nasjonal ordningen under Covid-19- 

rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021) som et tilbud til kommunene. Fordelen 

er at denne ordningen gir kommunene stort handlingsrom til å innrette egen ordning 

og tildele offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået 

for bagatellmessig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på 

regjeringen.no og regionalforvaltningen. KMD har også laget en veileder til 

kommunene for bruk av ordningen, sendt 26. april 2021. 

 

Erfaringene så langt viser at kommunene må hente inn informasjon om de lokale 

virksomhetene er del av et større konsern. Kommunene må også vurdere samlet støtte til 

hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt 

kompensasjon.  Departementet anbefaler i slike tilfeller derfor kommunene å bruke den 

nasjonalt notifiserte ordningen, for å få et større handlingsrom til å støtte enkelte 

virksomheter.  

 

Forhold til øvrig regelverk 

Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens 

bestemmelser blir overholdt. 

 

Regionalforvaltning, søknadsskjema og krav til rapportering 

KMD har laget et forenklet søknadsskjema om virksomhetene kan benytte for å søke om støtte. 

I tillegg er det også laget et søknadsskjema for notifisert ordning. Fordelene ved å bruke 

regionalforvaltning.no er at rapporteringen vil genereres automatisk, fordi systemet 

gjenbruker informasjonen. I tillegg sikrer skjemaet for den notifiserte ordningen at tildelinger 

skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig 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 
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Side 4 
 

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 kommunen 

har benyttet midlene 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.   

 

Med hilsen 

 

 

Gerd Slinning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Iver Grøtting Prestkvern 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 5 
 

Adresseliste 

Alstahaug kommune    

Alta kommune    

Alvdal kommune    

Alver kommune    

Andøy kommune    

Arendal kommune    

Asker kommune    

Askøy kommune    

Aurland kommune    

Aurskog-Høland 

kommune 

   

Austevoll kommune    

Averøy kommune    

Balsfjord kommune    

Bamble kommune    

Bardu kommune    

Bergen kommune    

Bjørnafjorden 

kommune 

   

Bodø kommune    

Brønnøy kommune    

Bykle kommune    

Bærum kommune    

Bømlo kommune    

Dovre kommune    

Drammen kommune    

Eidfjord kommune    

Eidskog kommune    

Eidsvoll kommune    

Eigersund kommune    

Elverum kommune    

Etne kommune    

Evje og Hornnes 

kommune 

   

Farsund kommune    

Fauske kommune / 

Fuosko suohkan 

   

Fjord kommune    

Flekkefjord 

kommune 

   

Flesberg kommune    

Flå kommune    
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Side 6 
 

Fredrikstad 

kommune 

   

Frogn kommune    

Froland kommune    

Frøya kommune    

Færder kommune    

Gausdal kommune    

Giske kommune    

Gjerstad kommune    

Gjesdal kommune    

Gjøvik kommune    

Gloppen kommune    

Gol kommune    

Gran kommune    

Grimstad kommune    

Grong kommune    

Grue kommune    

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

   

Hábmera Suohkan - 

Hamarøy kommune 

   

Hadsel kommune    

Halden kommune    

Hamar kommune    

Hammerfest 

kommune 

   

Harstad kommune    

Haugesund 

kommune 

   

Heim kommune    

Hemnes kommune    

Hemsedal kommune    

Herøy kommune    

Hitra kommune    

Hol kommune    

Hole kommune    

Holmestrand 

kommune 

   

Horten kommune    

Hustadvika 

kommune 

   

Hvaler kommune    

Høyanger kommune    
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Hå kommune    

Inderøy kommune    

Indre Fosen    

Indre Østfold 

kommune 

   

Jevnaker kommune    

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

   

Karmøy kommune    

Kinn kommune    

Klepp kommune    

Kongsberg 

kommune 

   

Kongsvinger 

kommune 

   

Kragerø kommune    

Kristiansand 

kommune 

   

Kristiansund 

kommune 

   

Krødsherad 

kommune 

   

Kvam herad    

Kvinesdal kommune    

Kvinnherad 

kommune 

   

Kviteseid kommune    

Larvik kommune    

Levanger kommune    

Lier kommune    

Lillehammer 

kommune 

   

Lillesand kommune    

Lillestrøm kommune    

Lindesnes kommune    

Lom kommune    

Lunner kommune    

Luster kommune    

Lyngdal kommune    

Lyngen kommune    

Lørenskog 

kommune 

   

Løten kommune    

Malvik kommune    
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Side 8 
 

Melhus kommune    

Meløy kommune    

Midtre Gauldal 

kommune 

   

Midt-Telemark 

kommune 

   

Modum kommune    

Molde kommune    

Moskenes kommune    

Moss kommune    

Målselv kommune    

Namsos kommune    

Namsskogan 

kommune 

   

Nannestad 

kommune 

   

Narvik kommune    

Nes kommune    

Nesbyen kommune    

Nesodden kommune    

Nittedal kommune    

Nome kommune    

Nord-Aurdal 

kommune 

   

Nord-Fron kommune    

Nordkapp kommune    

Nordre Follo 

kommune 

   

Nordre Land 

kommune 

   

Nordreisa kommune    

Notodden kommune    

Nærøysund 

kommune 

   

Oppdal kommune    

Orkland kommune    

Oslo kommune    

Porsanger kommune 

- Porsáŋgu - 

Porsanki 

   

Porsgrunn kommune    

Rakkestad 

kommune 

   

Rana kommune    
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Side 9 
 

Randaberg 

kommune 

   

Rauma kommune    

Ringebu kommune    

Ringerike kommune    

Ringsaker kommune    

Risør kommune    

Røros kommune    

Råde kommune    

Saltdal kommune    

Sandefjord 

kommune 

   

Sandnes kommune    

Sarpsborg kommune    

Sauda kommune    

Sel kommune    

Selbu kommune    

Seljord kommune    

Senja kommune    

Sigdal kommune    

Sirdal kommune    

Skien kommune    

Skjåk kommune    

Smøla kommune    

Sogndal kommune    

Sola kommune    

Sortland kommune    

Stad kommune    

Stange kommune    

Stavanger kommune    

Steinkjer kommune    

Stjørdal kommune    

Stord kommune    

Stor-Elvdal 

kommune 

   

Strand kommune    

Stranda kommune    

Stryn kommune    

Sula kommune    

Suldal kommune    

Sunndal kommune    

Sunnfjord kommune    

Surnadal kommune    

Sykkylven kommune    
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Sør-Aurdal 

kommune 

   

Sør-Fron kommune    

Sør-Odal kommune    

Sør-Varanger 

kommune 

   

Time kommune    

Tinn kommune    

Tjeldsund kommune    

Tokke kommune    

Tromsø kommune    

Trondheim 

kommune 

   

Trysil kommune    

Tvedestrand 

kommune 

   

Tynset kommune    

Tysvær kommune    

Tønsberg kommune    

Ullensaker 

kommune 

   

Ullensvang 

kommune 

   

Ulstein kommune    

Ulvik herad    

Vadsø kommune    

Vang kommune    

Vefsn kommune    

Vennesla kommune    

Verdal kommune    

Vestby kommune    

Vestnes kommune    

Vestre Toten 

kommune 

   

Vestvågøy 

kommune 

   

Vindafjord kommune    

Vinje kommune    

Volda kommune    

Voss herad    

Vågan kommune    

Vågå kommune    

Øksnes kommune    

Ørland kommune    
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Side 11 
 

Ørsta kommune    

Østre Toten 

kommune 

   

Øvre Eiker 

kommune 

   

Øyer kommune    

Øygarden kommune    

Øystre Slidre 

kommune 

   

Åfjord kommune    

Ål kommune    

Ålesund kommune    

Åmot kommune    

Årdal kommune    

Ås kommune    

Åsnes kommune    
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
Dato: 01.07.2021  Fakturanr.: COVID-19 int.p.II Fakturadato: 01.07.2021 

 
STATSBUDSJETTET 2021 – KAP. 291, POST 60 OG KAP. 292, POST 60 
 

TILSKUDD FRA INTEGRERINGSPAKKE II  
(UTVIDET PROGRAMTID OG UTVIDET NORSKOPPLÆRING) 
 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt totalt kr 69000 i tilskudd til 
utvidet introduksjonsprogram og/eller utvidet norskopplæring– særskilt utbetaling som følge 
av covid-19, til kommunen.  
Beløpet er utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er 
merket «COVID-19 int.p.II». 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningene, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
  
Utbetalt tilskudd – integreringspakke II 
Det er vedtatt at kommunene skal motta ekstra tilskuddsmidler for utvidet programtid og 
utvidet norskopplæring. Hensikten er å redusere negative konsekvenser av covid-19. 
 
Målgruppen for utvidet introduksjonsprogram er deltagere som har startet opp i  
introduksjonsprogrammet mellom 01.01.19 og 01.07.19, og som fortsatt deltar i programmet 
per 01. januar 2021, jf. §§ 2 og 11 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å 
avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 
Målgruppen for utvidet norskopplæring er deltagere som har rett og plikt til å delta i 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som 
avslutter opplæringen mellom 1. januar 2021 og 30. juni 2021, jf. § 3 i midlertidig lov om 
tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 
 
IMDi forutsetter at midlene benyttes i tråd med formålet i § 1 i midlertidig lov om 
tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 
Utvidet introduksjonsprogram er en behovsprøvd rett. 
Utvidet norskopplæring er en rettighet alle i målgruppen har. Kommunen skal vurdere 
omfanget av opplæringen, inntil fire måneder. 
 
Beløpet som framkommer i kolonnen «Tilskuddsbeløp» er i tråd med det kommunen har 
innrapportert om bruk av tiltakene i integreringspakke II.  
 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av midlertidig lov om tilpasninger i 
introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Veiledning til 
midlertidig lov finnes her. 
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Tilskuddsår 
(integreringspakke II) 

Tiltak Antall personer 
(innrapportert) 

Tilskuddsbeløp 

2021 Utvidet programtid 1 45000 

2021 Utvidet norskopplæring 3 24000 

Totalt  69000 

 
Tilskuddets mål  
Tilskuddets formål er å avhjelpe avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 for 
deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
 
For utdypende informasjon vises det komplett veileder til midlertidig lov som ligger på 
imdi.no. 
 
Oppfølging og kontroll 
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere gjennomføring av 
introduksjonsprogram, 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 
tiltakene 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 for utvidelse av introduksjonsprogram er ikke å anse som enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke 
klageadgang på vedtak om tildeling av tilskudd jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 

For spørsmål vedrørende utbetaling av ekstra tilskuddsmidler i forbindelse med COVID-19.  
 
Kontakt: 
 

• Telefon 400 01 960, tastevalg 4 (for begge tiltakene). 
 

• Melde supportsak (https://support.imdinett.no/), med emne «Annet». 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten håndskrevet signatur. 
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Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Kolbjørn Karlsen       Ida S. Johansen  
Økonomi- og tilskuddsjef      rådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen     
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Fra: Lill Torunn Hansen (lill@ymber.no)
Sendt: 11.06.2021 10:18:27
Til: Kautokeino kommune; Post Kafjord; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Skjervøy; postmottak@loppa.
kommune. no (postmottak@loppa.kommune.no); Nordreisa kommune; Troms Kraft
Kopi: 

Emne: Utbytte fra Ymber
Vedlegg: Informasjon til eierne om utbytte.pdf;Ymber Årsrapport 2020.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

 
Vedlagt følger informasjon om utbytte fra Ymber AS.
Denne informasjonen er primært til økonomienheten.
 
 
 
Vennlig hilsen
 
Lill Torunn Hansen
Seksjonsleder økonomi
Ymber AS

Tlf:         77 77 04 00
Mobil:   957 56 775
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Ymber AS 

Bjørklysvingen 3 

9152 Sørkjosen 

Tlf: 77 77 04 00 

E-post:  post@ymber.no 

Web:  www.ymber.no 

Org.nr: NO 921 543 565 MVA 

 

Sørkjosen, 11.06.2021 

Utbytte fra Ymber AS 
 

Generalforsamlingen i Ymber AS vedtok den 10.06.2020 utbytte på 6,0 mill. 

kr for 2020 samt et tilleggsutbytte på 6,0 mill. kr for 2021.  

 

Utbetaling av utbytte med totalt 12,0 mill. kr gjøres med følgende:   

 
 

Vedlagt følger selskapets årsrapport for 2020. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ymber AS 

 
Lill Torunn Hansen 

Seksjonsleder økonomi 

Tlf 957 56 775 

 

 

 

  

Aksjonærer pr 31.12.2020 Aksjer Andel Utbytte

Kautokeino kommune 10 16,7 % 2 000 000         

Kvænangen kommune 5 8,3 % 1 000 000         

Kåfjord kommune 10 16,7 % 2 000 000         

Loppa kommune 5 8,3 % 1 000 000         

Nordreisa kommune 10 16,7 % 2 000 000         

Skjervøy kommune 10 16,7 % 2 000 000         

Troms Kraft 10 16,7 % 2 000 000         

Sum 60 100,0 % 12 000 000       

Kautokeino kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Loppa kommune 

Nordreisa kommune 

Skjervøy kommune 

Troms Kraft  
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1
Ymber AS har som hovedmål å være en pådriver for bærekraftig utvikling i vår region.

Ymber er et energikonsern som produserer 365 GWh fornybar kraft gjennom sitt datterselskap Ymber Produksjon og distribuerer 
kraft til 9 153 nettkunder i Nord-Troms og deler av Vest-Finnmark. Gjennom sine heleide datterselskap Ymber Fiber og 3net har 
konsernet 6 134 fiberkunder. Konsernet hadde en omsetning på 225,3 mill. kr og sysselsatte 69,37 årsverk.

COVID-19
Store deler av 2020 var preget av koronasituasjonen (Covid-19) slik som ellers i samfunnet. Ymber har fulgt de nasjonale regler 
og anbefalinger som har vært, samt fulgt med på de lokale tilpasningene som kommunene har hatt. Korona-situasjonen har 
vært fulgt tett og det har i perioder også vært ekstra beredskap. Ymber har blant annet hatt tiltak som hjemmekontor, økt 
renhold, stengt kantine, faste montørlag, redusert reisevirksomhet, økt kundeinfo og stengt kontoret for besøkende. Med disse 
tiltakene har Ymber hatt tilnærmet normal drift.

LADESTASJONER FOR ELBILER
Ymber bidrar i samarbeid med energiselskapene i Finnmark til elektrifisering i vår region. Ymber var i 2020 med på Ishavsveien 
der Ymber sto for installasjon av 4 nye ladestasjoner for Elbil i Ymber Nett sitt forsyningsområde. Våre ladestasjoner er bygget 
i Birtavarre, Storslett, Masi og i Kautokeino.

ÅRET SOM GIKK

Ladestasjon for Elbil på Storslett. 
Foto: Erling Martinsen

Kart over ladenettverk
i Troms og Finnmark. 
Bilde: Elbilforeningen
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SPONSORAKTIVITETER
Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får Ymber-
konsernet profilert selskapene på en god måte. Sponsorstøtten fordeles i eierkommunene i forhold til kundeantall og aktivitet 
slik at det over tid blir en bra fordeling av sponsormidlene. Som følge av korona har det vært redusert aktivitet i 2020, men 
Ymber har allikevel støttet lokale lag og foreninger. Noen av dem som er sponset i 2020 er Skjervøy IK, Kautokeino Røde 
kors, Liv i Loppa, Burfjord IL, Nordreisa IL, Birtavarre Røde kors og Ryttersportsklubben NOR. I tillegg profilerer konsernet seg 
gjennom lokale media og i den årlige kundekalenderen.

Ymber støttet hundekjører Sofia Berger i 
2020 der hun blant annet deltok på Finn-
marksløpet.
Foto: Team Husky Riders

Ymber har i mange år støttet skigruppa i Nordreisa IL og her er noen bilder fra skiskytter arrangement.
Foto: Harriet S. Nystu
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STYRETS ÅRSBERETNING
2.1 KONSERNETS VIRKSOMHET

Ymber ble stiftet 7. oktober 1949 og er et vertikalintegrert energikonsern med hovedkontor i Sørkjosen og avdelingskontor 
i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen, Storfjord og Kautokeino. Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og 
Kautokeino kommune samt deler av ytre Loppa og Kvænangen kommune. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, 
nettvirksomhet (krafttransport) og bredbånd (fiber). 

YMBER AS SINE EIERE:

• Kautokeino kommune (16,67%)
• Kvænangen kommune (8,3%)
• Kåfjord kommune (16,67%)
• Loppa kommune (8,3%)
• Nordreisa kommune (16,67 %)
• Skjervøy kommune (16,67 %)
• Troms Kraft AS (16,67 %)

Konsernet er medlem av Energi Norge og Distrikts Energi.    

2

YMBER AS
8 ansatte

100% 100%

66,8% 2,1% 18,95% 33,3% 100%13,9%

100% 100%

¨Ymber Nett AS

37 ansatte

Kvænangen
Kraftverk AS

7 ansatte

Finnnmark 
Kraft AS

Arctic 
Wind AS

Nordfiber
AS

Avinet AS
1 ansatt

Ishavslink
AS

Ymber Produksjon AS

3 ansatte

Ymber Fiber AS

4 ansatte

3net AS

16 ansatte
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STYRENDE ORGANER
Konsernets eiere utøver sin kontroll gjennom generalforsamlingen.

Konsernstyret består av 7 medlemmer, herav to valgt av og blant de ansatte. Det er utarbeidet egen instruks av og for 
konsernstyret. Denne har som formål å gi nærmere regler om styrets oppgaver og saksbehandling innenfor rammene av 
aksjeloven og selskapets vedtekter. Styret i Ymber AS hadde følgende sammensetning pr. 31.12.2020:

Medlemmer:
Gunn Andersen, leder
Vidar Brox Antonsen, nestleder
Vera Marie Eilertsen-Wassnes
Stina Halvorsen
Klemet Erland Hætta
Eva Reiersen, ansattevalgt
Jim Thomassen, ansattevalgt

Adm direktør står for den daglige ledelse av selskapene Ymber AS, Ymber Nett AS og Ymber Produksjon AS. I tillegg 
har adm direktør ansvar for å lede konsernets totale virksomhet i henhold til konsernets strategi. Konsernstyret vedtar 
fullmaktsbestemmelser for adm. dir. I november 2020 ble det tilsatt ny daglig leder i selskapet Ymber Nett AS.  

EKSTERN REVISOR
Ekstern revisor velges av generalforsamlingen. Revisors rapporter blir fremlagt i konsernstyret. Revisor avholder årlig møte med 
konsernstyret uten at konsernsjef eller administrasjon er tilstede.

2.2 HMS, REKRUTTERING OG LIKESTILLING

Det er arbeidet målrettet med sykefraværsreduserende tiltak, blant annet tilrettelegging på arbeidsplassen, vernerunder, 
fysioterapitilbud og arbeidet i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det er etablert felles AMU for hele konsernet. AMU i Ymber hadde 
følgende sammensetning i 2020:

Vara: Geir Holmtun (arbeidstaker) og Fazel Hamidi (arbeidsgiver).
Deltakere uten stemmerett: HMS-koordinator, sekretær i AMU og Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste.

Ymber har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hvert år gjennomføres forskriftskurs og førstehjelpskurs. Det utføres 
risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
har gjennomgått 40-timers kurs for HMS-personell.

Konsernet er tilknyttet Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Hemis AS (bedriftshelsetjenesten i Finnmark), og utarbeider i 
samarbeid med dem årlige handlingsplaner for HMS arbeidet.

Totalt sykefravær i konsernet var 6,46%
Korttidsfravær: 0,95%

Medlemmer fra arbeidsgiver:
Erling S. Martinsen, adm. dir. 
Geir Kåre Rikardsen (arbeidsgiver)
Ørjan Brygghaug (arbeidsgiver)

Medlemmer fra arbeidstakere:
Ketil Abrahamsen, hovedverneombud til 27/5-20
Vegard Nyskog Berg, hovedverneombud fra 28/5-20         
John Inge Kaino, ansattevalgt 
John Henrik Sokki, ansattevalgt
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40% av ansatte i konsernet hadde ikke sykefravær i 2020.

Det er i 2020 registrert 3 personskader med korttidsfravær i konsernet. Totalt er det meldt inn 245 HMS avvik for hele 
konsernet i 2020. 

Årsverk er inkl. lærlinger.

ANTALL ANSATTE PR. 31.12.2020 (Kvænangen Kraftverk AS er forkortet til KK):   

Ymber Ymber
Nett

Ymber
Produksjon

Ymber
Fiber

3net KK Avinet Konsern

Heltid 6 29 3 4 13 5 1 60
Deltid 2 6 0 0 2 1 0 10
Lærling 0 2 0 0 1 1 0 6
Årsverk 6,9 32,77 3 4 15,2 6,5 1 69,37

Kajakkurs. 
Foto: Arctic Guide & Visit
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Ymber arrangerer normalt årlig fellessamling, julelunsj og julebord i tillegg til aktiviteter via bedriftsidrettslaget Ymber BIL. 
I 2020 ble det meste av arrangement kansellert pga Covid-19, men «sykle til jobben»-aksjonen ble gjennomført samt kurs 
i kajakkpadling. Ymber BIL dekker treningsavgift på treningssenter og påmeldingsavgift til ulike idrettsarrangement, bl a 
mørketidsløpet, offroad Finnmark 300 og Skaidi Xtreme.

Ytre miljø
Hensyn til miljø og klima ligger i selskapets mål og handlingsplaner. Ymber, Ymber Nett, Ymber Produksjon, Ymber Fiber, 3net 
og Kvænangen Kraftverk er sertifisert til Miljøfyrtårn. Fokus har vært på avfallssortering, lavere papirforbruk, mer miljøvennlige 
innkjøp, mer effektiv transport og lavere strømforbruk gjennom bl.a. gjenbruk av varme. Ymber ønsker å bidra til at miljøet i 
minst mulig grad blir belastet av selskapets aktiviteter.   
Konsernet skal være en bidragsyter til det grønne skiftet. Konsernet eier 8 kraftverk som alle har fornybar vannkraftproduksjon. 

Ymber har i løpet av 2019/20 jobbet sammen med Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, 
Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft om et ladenettverk på 25 lyn- og hurtigladesteder for elbiler i Troms og Finnmark. De fire 
ladestedene som Ymber skulle bygge ble bygget høsten 2020 i samarbeid med Enova.

Det jobbes også med løsninger ifb med elektrifisering av oppdrettsnæringen og fergedrift.

Rekruttering og likestilling
Selskapet har ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår 
diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell legning, 
etnisk bakgrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller 
andre forhold.  Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte.

I 2020 var 23 % av konsernets ansatte kvinner og andelen kvinner i 
lederstillinger var 18 %. Dette gjenspeiler situasjonen i bransjen som 
helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist 
seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har vært få kvinnelige søkere 
til disse stillingene. For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i 
seksjonene på økonomi og marked, er det hovedsakelig kvinner. Noen 
av disse har deltidsstillinger. I 2020 var en av energimontørlærlingene 
kvinne.

Konsernstyret består pr. 31.12.2020 av 57 % kvinner. Det anses ikke 
nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som kan 
gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende.  

Vår montørlærling Ragnhild Flåten 
Andreassen på jobb i Kildal. 

Foto: John Henrik Sokki
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2.3 ÅRSREGNSKAPET

MORSELSKAPET
Driftsinntektene i det nye morselskapet utgjør 8,7 mill. kr mot 10,4 mill. kr i 2019. I morselskapet ligger hovedsakelig admi-
nistrative tjenester inkl adm dir, drift og vedlikehold av hovedkontorbygget i Sørkjosen samt overordnede kostnader til PR/
sponsing.

Morselskapets avtaler mot datterselskapene er med markedsmessige vilkår. Selskapets utvikling de siste 5 år:

Tall i 1000 kr 2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning 8 735 10 379 152 607 135 433 138 757
Årsresultat 11 235 16 419 36 068 28 893 45 785
Utbytte til eiere 6 000 12 000 12 000 12 000 0
Egenkapital 387 932 382 200 377 781 353 712 336 820
Totalkapital 896 682 897 929 911 044 952 304 914 142
Egenkapitalprosent 43,3 % 42,6 % 41,5 % 37,1 % 36,8 %

Den store endringen fra 2018 til 2019 skyldes gjennomføring av selskapsmessig skille med tilhørende fisjon/fusjon.

KONSERNET
Konsernets årsresultat etter skatt ble på 13,6 mill. kr mot 30,8 mill. kr i 2019. Omsetningen ble 225,3 mill. kr mot 275,2 mill. kr 
året før. Hovedårsaken til lavere omsetning var lave kraftpriser i 2020. Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger:

Tall i 1000 kr 2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning 225 321 275 190 244 818 260 368 193 212
Årsresultat 13 602 30 758 25 038 40 467 60 721
Egenkapital 706 756 710 167 701 923 692 614 670 787
Totalkapital 1 548 273 1 575 935 1 536 589 1 621 957 1 588 015
Egenkapitalprosent 46 % 45 % 46 % 43 % 42 %

Totalkapitalen i konsernet var på 1 548,3 mill. kr mot 1 575,9 mill. kr året før. Egenkapitalandelen i konsernet er på 46%.

Virksomhetene
Nettvirksomheten ligger i Ymber Nett og en mindre del i Kvænangen Kraftverk. Inntektene varierer mellom årene som følge 
av inntektsmodellen. Under året hadde konsernet høyere kostnader for ikke levert energi enn normalt grunnet uforutsette feil 
i nettet. Høy KILE i 2020 skyldes hovedsakelig ikke varslede avbrudd pga. større feil ved Skjervøy transformatorstasjon og linja 
mellom Storslett og Hamneidet.

Vår kraftproduksjon ligger i datterselskapene Kvænangen Kraftverk og Ymber Produksjon. Produksjonsvirksomheten har vært 
preget av uvanlig lave kraftpriser under året, noe som også medførte lave priser på grønne sertifikater. Total kraftproduksjon 
inkl vår andel i Kvænangen Kraftverk har vært 278,2 GWh mot normal 261 GWh. Transmisjonsnettet i Kvænangen Kraftverk 
er solgt til Statnett med virkning fra 1. januar 2021.

Fibervirksomheten (Ymber Fiber, 3net og Avinet) har hatt en økt avkastning hovedsakelig grunnet ekspansjon av leveranseom-
råder til Sørreisa, Storfjord og deler av Balsfjord. Det er 15. oktober 2020 kunngjort beslutning om fusjon mellom Avinet og 
3net fra 1. januar 2021.
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Finansposter
Utbytte fra alle datterselskaper utgjorde 33,0 mill. kr, av dette gikk 11,9 mill. kr til konsernets morselskap. Utbytte fra andre 
selskaper som f.eks. forsikringsselskaper og Ishavslink utgjorde 0,998 mill. kr. Inntektsføring av utbytte gjøres det året de opp-
tjenes, og ikke utbetalingsåret. 

Det er avgitt konsernbidrag fra Ymber Fiber, Ymber Nett og 3net til morselskapet som en del av skattekonsernordningen. Det 
er tatt opp nye lån i løpet av året, og det gamle lånet ble refinansiert.

Investeringer
Nettinvesteringene er på 12,6 mill. kr i regional- og distribusjonsnettet. Investeringene gjennomføres hovedsakelig for å øke 
leveringssikkerhet på strøm. Fra 2019 ble bunnfradraget fjernet og det ble fullt anleggsbidrag på alle kunderelaterte investerin-
ger i nettet, og har medført lavere egenfinansierte investeringer.

Investeringer ifb med kraftproduksjon er på ca 3,0 mill. kr og gjelder hovedsakelig maskinsalkran og ny krafttransformator ved 
Kildal kraftverk. I tillegg er arbeidet med oppgradering av bru ved Kildal kraftverk påbegynt. I Kvænangen er det hovedsakelig 
gjort utbedringer ved Corrovarri vegtunnel.

Investeringene i bredbåndsnettet er 24,0 mill. kr i 2020. Dette er hovedsakelig fiberinvesteringer i Storfjord, men også nytilknyt-
ninger, oppgradering av elektronikk og utskiftning av hjemmesentraler.

Finansiell risiko
Rentebærende gjeld medfører en renterisiko i selskapet. Pr 31.12.2020 er langsiktig gjeld ifb med låneopptak på 593,4 mill. kr, 
hvorav 310,0 mill. kr er rentesikret ved bruk av rentebytteavtale.  

Prissikring av kraftproduksjon benyttes som et risikodempende tiltak mot svingninger i kraftpris. 

Finansiell risiko knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift betraktes for tiden som lav. I forhold til fakturering av nettleie, 
har selskapet kredittrisiko som er håndtert gjennom samarbeid med inkassofirma. Nettselskapenes inntekter er avhengig av 
leveringspåliteligheten i nettet ved at det påløper kostnader for ikke-levert energi (KILE), som for 2020 ble på 8,16 mill. kr mot 
4,6 mill. kr i 2019. Driften har hatt fokus på tidsriktige investeringer og vedlikehold for å redusere KILE. 

Fortsatt drift
Årsoppgjøret for 2020 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og styret bekrefter at forutsetning 
om fortsatt drift er tilstede. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte 
regnskap. 
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Gunn Andersen Vidar Brox Antonsen Stina Halvorsen Vera Marie Eilertsen-Wassnes
styreleder nestleder

Klemet Erland Hætta Eva Reiersen Jim Thomassen Erling S. Martinsen
   Adm direktør

2.4 FREMTIDSUTSIKTER

Et av selskapets hovedmålsettinger er å øke leveringssikkerhet. Spesielt er det fokus på å forsterke forsyningen til Skjervøy, 
Arnøy og i Kåfjord hvor noen av regionens største og viktigste bedrifter er lokalisert. Selskapet ferdigstilte ny 66 kV-linje fra 
Storslett til Hamneidet 21. januar 2018 og idriftsatte ny 22 kV kabel fra Kågen til Arnøy sommeren 2017. Selskapet jobber 
med å se på ytterligere tiltak for å styrke linjenettet mellom Hamneidet og Skjervøy, samt å forsterke høyspentnettet i Kåfjord.

Ymber ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Ymber har fått investeringsstøtte fra Enova til å bygge ut ladestasjoner 
(175 kW) for elbiler i Manndalen, Storslett, Masi og Kautokeino. Stasjonene ble idriftsatt høsten 2020. Det jobbes også med 
ulike løsninger for å elektrifisere fergesambandene i regionen. 

3net hadde ca. 6 000 kunder på fiber ved utgangen av 2020 som er en økning på ca. 1650 fra 2019. Det «høye» veksten 
skyldes oppkjøp av Avinet i Storfjord og at 3net har vunnet anbudet om å levere innhold på fibernettet i Sørreisa kommune.

Ymber har 4 heleide kraftverk som samlet har en normalproduksjon på ca. 54 GWh. I tillegg eier selskapet 66,8% av Kvænangen 
Kraftverk AS (310 GWh) og 2,1% av Finnmark Kraft AS (290 GWh) slik at netto produksjon er ca. 270 GWh. Selskapet har 
som målsetting å øke kraftproduksjonen ytterligere. Arctic Wind AS skal skifte ut alle vindturbinene på Havøygavlen vindpark. 
Ymber har deltatt i emisjonen med 40 mill. kr og har nå en eierandel i nye Havøygavlen vindpark på 18,9%. Nye Havøygavlen 
vindpark vil produsere ca. 135 GWh og vil bli idriftssatt høsten 2021. Kraftprisene har vært lave i 2020, men utviklingen 
fremover viser økende trend. Ved inngangen av 2021 har den hydrologiske balansen i det nordiske markedet normalisert seg, 
og dette vil gi mere normale priser fremover (20-30 øre). 

Stortinget vedtok 16. mars 2018 en ny Energilov som stiller krav til selskapsmessig skille for alle nettselskap. Ymber AS ble 
omdannet til konsern 1. januar 2019 og består av datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 
3net AS. Kvænangen Kraftverk AS er datterselskap under Ymber Produksjon AS.

Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS og 3net AS er industrielt og bedriftsøkonomisk viktige eierskap, og bidrar godt 
økonomisk gjennom årlig utbytte.

Driften av Ymber har vært svekket pga. pandemien Covid-19, som har gitt seg utslag i lavere fremdrift på prosjekter og 
driftsoppgaver. Det er vanskelig å tallfeste de økonomiske konsekvensene, men Ymber har en solid økonomi og er ikke 
nevneverdig svekket av pandemien.

Sørkjosen, 19. mai 2021
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Generalforsamling

ÅRSREGNSKAP3
3.1 RESULTATREGNSKAP

 2019 2020 Note Tall i 1000 kr 2020 2019 
 0 0 9  Kraftsalg 74 899 129 611
 0 0 2 Overføringsinntekter 85 401 112 960
 0 0 1,2 Mer(-)-/mindreinntekt (+) 3 370 -18 285
 10 379 8 735 6 Andre inntekter 61 651 50 905
 10 379 8 735   Sum driftsinntekter 225 321 275 190    
       
 0 0   Nettap 2 151 7 303
 0 0   Kjøp av overføringstjenester 23 102 24 600
 1 884 1 133   Varekjøp og tjenester for videresalg 18 124 16 576
 6 779 6 654 5,8 Lønns- og pensjonskostnader 51 365 47 383
 1 264 1 470 3 Av-/nedskrivninger på varige driftsmidler 53 988 54 554
 5 132 4 185 7,8 Annen driftskostnad 47 848 43 690
 15 060 13 443   Sum driftskostnader 196 577 194 105
 -4 681 -4 708 1  Driftsresultat 28 744 81 086
           
 15 861 11 905   Utbytte  998 1 119
 17 861 14 629   Finansinntekter  951 1 058
 12 427 10 806   Finanskostnader  13 151 14 996
 21 295 15 728   Netto finansposter  -11 202 -12 818
 16 614 11 020   Ordinært resultat før skatt  17 542 68 267

   0 0 14 Grunnrenteskatt -20 22 404
 195 -215 14 Skattekostnad på ordinært resultat 3 960 15 106
 195 -215   Skattekostnad 3 940 37 509
           
 16 419 11 235   Årsresultat  13 602 30 758
       Minoritetens andel av årsresultat 3 523 4 749
  
    Overføringer    
  12 000 6 000   Avsatt til utbytte 15 023 22 249
 4 419 5 235   Overføringer annen egenkapital -1 421 8 509
 16 419 11 235   Sum overføringer 13 602 30 758

MORSELSKAP KONSERN
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ÅRSREGNSKAP 3.2 BALANSEREGNSKAP

 2019 2020 Note Tall i 1000 kr 2020 2019

       EIENDELER    
 1 459 1 674 14 Utsatt skattefordel 0 0
    Rettigheter mw 3 595 3 998
    Goodwill 4 937 2 954 
 1 459 1 674   Sum immaterielle eiendeler 8 532 6 953 
           
 7 809 8 232 3,4,13 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler 1 359 698 1 375 446
 963 1 114 3,4,13 Driftsløsøre 17 650 15 076
 8 772 9 347   Sum varige driftsmidler 1 377 347 1 390 522
           
       Pensjonspremiefond mv 0 3 680
     Sum finansielle anleggsmidler 0 3 680
           
 385 991 11 Investeringer i andre selskap 51 445 51 371
     Investering i tilknyttet selskap 600 600
 356 303 356 303 10,13 Investering i datterselskap 0 0
 502 396 496 394 13 Langsiktige fordringer 592 375
 859 084 853 687   Sum investeringer/langsiktige fordringer 52 638 52 346
 869 314 864 708   Sum anleggsmidler 1 438 517 1 453 500
           
 0 0 13 Varelager 8 801 8 338
 5 596 13 556 7,12,13 Kundefordringer 25 586 42 554
 0 0 2 Mindreinntekt 0 0
 20 651 17 205   Andre fordringer 14 954 16 984
 2 367 1 213 17 Likvide midler 60 415 54 558
 28 615 31 974   Sum omløpsmidler 109 756 122 434

 897 929 896 682   SUM EIENDELER 1 548 274 1 575 934

MORSELSKAP KONSERN
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Gunn Andersen Vidar Brox Antonsen Stina Halvorsen Vera Marie Eilertsen-Wassnes
styreleder nestleder

Klemet Erland Hætta Eva Reiersen Jim Thomassen Erling S. Martinsen
   Adm direktør

MORSELSKAP KONSERN

 2019 2020 Note Tall i 1000 kr 2020 2019

       GJELD OG EGENKAPITAL    
 600 600 15,16 Aksjekapital 600 600
 53 876 53 876 15 Overkursfond 53 876 53 876
 54 476 54 476   Innskutt egenkapital 54 476 54 476
 327 724 333 456 15 Annen egenkapital 652 280 655 692
 327 724 333 456   Opptjent egenkapital 652 280 655 692
 382 200 387 932   Sum egenkapital 706 756 710 167
     Herav minoritetens andel 264 632 261 109   
 
 558 0 5 Pensjonsforpliktelser 2 645 5 712
  0 0 14 Utsatt skatteforpliktelse 142 858 150 357
 558 0   Sum avsetning for forpliktelser  145 503 156 069
           
 451 425 500 393 13 Gjeld til kredittinstitusjoner 593 420 554 788
 0 0 13 Øvrig langsiktig gjeld 5 831 6 528
 451 425 500 393   Sum annen langsiktig gjeld 599 251 561 316
 451 983 500 393   Sum langsiktig gjeld 744 754 717 385
           
 990 416   Leverandørgjeld  16 866 21 872
 320 151   Skyldige offentlige avgifter 3 284 9 757
 0 0 14 Betalbar skatt 7 643 37 645
 12 000 6 000 15 Skyldig utbytte 15 023 22 249
 0 0 1,2 Merinntekt 33 618 36 174
 50 436 1 790   Annen kortsiktig gjeld 20 329 20 685
 63 746 8 357   Sum kortsiktig gjeld 96 763 148 382
 515 729 508 750   Sum gjeld 841 518 865 767

 897 929 896 682   SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 548 274 1 575 934

Sørkjosen, 19. mai 2021
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3.3 KONTANTSTRØMANALYSE

 2019 2020  Tall i 1000 kr  2020 2019
             
     Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter      
 16 614 11 020  Årets resultat før skattekostnad 17 542 68 268
    - Periodens betalte skatt -37 645  -21 610
 1 264 1 470  + Ordinære avskrivninger 53 988  54 554 
 -4 796 -8 534  +/- Endring varelager, kundefordringer og leverandørgjeld  11 499 -2 595 
 -1 033 -558  +/- Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser 613 -5 627 
  -109  +/- Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter -1 540  -12 843 
 31 997 -63 677  +/- Endring andre tidsavgrensningsposter -8 501  25 904 
 44 046 -60 388   A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 35 957 106 051
             
      Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
    + Innbetalinger ved salg varige driftsmidler 970 450 
 -364 -2 045  - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -47 379  -23 828 
     - Utbet. ved kjøp av aksjer/andeler og finansielle anleggsmidler  -40 000 
 -364 -2 045   B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -46 409 -63 378
             
      Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
 463 000 526 350 + Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 526 350  463 000
 -11 575 -501 093 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -487 792 -484 227 
  -494 007 29 713 - Utbetalinger lån til datterselskaper
  -12 000   - Utbetalinger av utbytte  -22 249 -15 728 
 -42 582 61 279  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  16 309 -36 955
             
 1 100 -1 154  Netto endring av likvider gjennom året  5 856 5 718
             
 1 267 2 367  Likviditetsbeholdning 01.01 54 558 48 841 
 2 367 1 213  Likviditetsbeholdning 31.12  60 415 54 558

MORSELSKAP KONSERN
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3.4 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ymber AS, de heleide datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, 
Ymber Fiber AS og 3net AS. I tillegg inngår Kvænangen Kraftverk AS og Avinet AS som en del av konsernet. Ymber Produksjon 
AS eier 66,8% i Kvænangen Kraftverk AS og med dette har bestemmende innflytelse i selskapet. 3net AS eier 100% i Avinet 
AS. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Minoritetsinteresse er den andel av morselskapets egenkapital som ikke kan henføres til morselskapet verken direkte eller 
indirekte. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert 
fortjeneste/tap mellom konsernselskaper elimineres. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datter-
selskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilord-
nes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstids-
punktet (oppkjøpsmetoden). Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og 
gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Mer-/mindreinntekt
Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) med grunnlag i indeksregulerte kostnader. Dersom 
selskapets bokførte inntekt overstiger inntektsrammene (merinntekt) fra NVE skal denne merinntekten tilbakeføres kundene 
i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inn-
tektsrammene (mindreinntekt) kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige 
nett-tariffene. Mer-/mindreinntekt renteberegnes på grunnlag av gjennomsnittlig saldo. Renten fastsettes årlig av NVE. Rente 
knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres 
som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstids-
punktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til no-
minelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet øko-
nomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det. Avsetninger 
neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig.

Nominelle beløp neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000,-. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. 
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Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Leide driftsmidler
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskapet fortsatt ligger hos utleier klassifiseres som opera-
sjonelle leieavtaler. Leien på slike avtaler kostnadsføres over leieperioden.

Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, 
klassifiseres avtalen som finansiell. Eiendeler anskaffet ved finansiell leasing balanseføres og avskrives i henhold til forventet 
brukstid, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper
Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet, og viser det vi har betalt for aksjene. Investeringen vurderes 
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fø-
rer til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle 
gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av 
resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. 
I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter. 

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen 
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både 
salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjen-
vinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak blant annet for 
nedskrivning av goodwill).

Varebeholdninger
Varebeholdning på lager er klassifisert som omløpsmiddel og består av handelsvarer, reservedeler og driftsmateriell. Lager av 
innkjøpte varer verdsettes til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og 
varer under tilvirkning vurderes til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving hvis virkelig verdi (salgspris med fradrag for salgs-
kostnader) er lavere enn kostpris. Salgskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-, administrasjons- og lagringskostnader.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg kan det gjøres det en uspesifisert av-
setning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Alle selskapene i Ymberkonsernet har fra 01.01.2018 gått fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning. Kon-
sernet har innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte med unntak av ansatte født i 1962 eller tidligere, som står igjen 
i ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av 
AFP-ordningen og en ordning for AFP pensjonister mellom 62 og 65 år. 
 
Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består 
av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ord-
ninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. 
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Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opp-
tjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene 
(estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto-
pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.

Netto pensjonskostnad for ytelsespensjon, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, 
korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presen-
tert i resultatregnskapet sammen med lønn, arbeidsgivers innbetalinger knyttet til innskuddspensjon og andre ytelser. 

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler som er omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og 
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Finansielle kontrakter - Sikringsbokføring
Renterisiko oppstår på kort og lang sikt som følge av rentebetingelsene (3 måneders NIBOR) på belåningen. Ymber AS har 
inngått en rentebytteavtale på deler av gjelden for å styre renterisikoen i morselskapet. Rentebytteavtalen er inngått for å sikre 
kontantstrøm der Ymber betaler fastrente og mottar flytende rente. Den flytende renten reguleres hver tredje måned. Kon-
tantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det 
underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet (sikringsbokføring).

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes 
med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatteredu-
serende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel 
på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skatte-
fordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Skatt på grunnrenteinntekt knytter seg til det enkelte kraftverk. Fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan ikke utlignes mot 
positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk.  Ved beregning av utsatt skatt er nominell skattesats lagt til grunn. Utsatt skatte-
fordel knyttet til grunnrente ikke er balanseført.

Naturressursskatt fastsettes for hvert enkelt kraftverk på bakgrunn av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år. Naturressurs-
skatt kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatt som overstiger skatt på alminnelig inntekt, kan 
behandles som en forskuddsbetalt skatt i den utstrekning det er sannsynlig at denne vil kunne redusere fremtidig skatt på 
alminnelig inntekt.

Eiendomsskatt er klassifisert under andre driftskostnader.

Behandling av utbytte
Prinsipp for inntektsføring av utbytte fra datterselskaper er endret. Fra og med regnskapsåret 2019 blir utbytte fra datterselska-
pene ført som utbytte i morselskapet i opptjeningsåret. I 2018 tok morselskapet inn utbytte fra datterselskapene når utbyttet 
var vedtatt i generalforsamling, dvs året etter inntjeningsåret. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente 
kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
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3.5 NOTER TIL REGNSKAPET

Dersom det ikke er oppgitt at det gjelder konsernet, så er tallene for morselskapet Ymber AS.

NOTE 1: REGNSKAP FORDELT PÅ VIRKSOMHETER

Gjelder konsernet. All virksomhet i morselskapet ligger under øvrig virksomhet.

  Kraft- Kraft-  Regional   
Tall i 1000 kr  omsetning produksjon Sentralnett nett Distr.nett  bredbånd  øvrig intern Total 

Kraftsalg    74 899        74 899
Overføringsinntekter     1 207  28 518  81 494   -27 731 83 488
Kraftomsetning lev plikt   1 329     498    1 827
Mer-(-)/mindreinntekt (+)        3 456    3 456
Andre inntekter    1646    254  1 452  53 358  4 940  61 650
Sum inntekter   1 329  76 545 1 207  28 773  86 901  53 358 4 940 -27 731 225 321

Nettap, eget nett       711  1 440    2 151
Nett-tj. overliggende nett    5 840 -25  13 887  30 558    -27 901 22 349
Kraftkjøp   822  1 295      754 2 871
Varekjøp, annet    165  26 26  22 13 639  2 129  16 006
Nettleie produksjon           
Sum varekjøp   822  7 300 -9  14 623 32 020  13 639  2 129  -27 147 43 376
Personalkostnader    9 538  110  1 898  22 881  12 084  14 714  61 225
- Aktivert lønn    -1 325    -209  -4 400  -2 860 -1 067  -9 861
Avskrivninger/nedskrivninger    30 627  378  4 085 8 329 8 453  2 115  53 988
Andre driftskostnader   10  17 997  543  3 314  16 219 4 201  5 437  47 720
Tap på fordringer         80  40  8  128
Sum andre kostnader   10  56 837  1 031  9 088  43 109  21 917  21 208   153 200
Sum driftskostnader   831  64 137 1 022  23 711 75 130 35 556  23 337 -27 147 196 577
Driftsresultat   498  12 408  185  5 061 11 771 17 802 -18 397  -584  28 744
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NOTE 2: MER-/MINDREINNTEKT

Tall i 1000 kr. Gjelder nettvirksomheten.

Resultatregnskap
Nettleie inntekt 84 782
Nettleie produksjon 0
Andre inntekter 1272
Sum faktisk nettleieinntekt  86 053
Fastsatt initiell inntekt i eget nett 82 636
ENØK-ramme 2 535
Endring bokført verdi/avskrivninger 018-2020 -8 864
Eiendomsskatter 3 428
Kilekostnader -7 937
Innbetaling kile 0
Korrigert mer-/mindreinntekt tidligere år -203
Kostnader El-hub 532
Kostnader ved overliggende nett 17 297
«Godkjente» kostnader  89 424
Årets mer-/mindreinntekt  3 370
    
Årets renter mer-/mindreinntekt   -815
 -815

Tabellen ovenfor viser en mindreinntekt på 3,37 mill. kr i resultatregnskapet. 

Balanseregnskap

Akkumulert mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på merinntekt -36 374
Årets mer-/mindreinntekt  3 370
Utgående verdi for merinntekt -33 003

Akkumulert renter mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på mindreinntekt 199
Årets mer-/mindreinntekt  -815
Utgående verdi for mindreinntekt -615

Merinntekt i balanseregnskapet  -33 618

Balanseregnskapet viser status mer-/mindreinntekt mot kunder. Mindreinntekt angis 
med positivt fortegn og merinntekt med negativt fortegn i balanseregnskapet. 

Tabellen viser totalt hva Ymber har tatt inn for lite fra kundene (mindreinntekt) eller hva 
selskapet over tid må tilbakeføre til kundene (merinntekt). 
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NOTE 2: MER-/MINDREINNTEKT

Tall i 1000 kr. Gjelder nettvirksomheten.

         

Tall i 1000 kr Transportmidler Inventar EDB Fjernstyring Kraftproduksj. Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett

Ansk.kost. 01.01.  21 024  31 670  42 173  1 377 212  9 937  185 647  295 560 

Tilgang  1 288  1 017  820  1 812  226  5 359

Annen endring i ansk kost  

Avgang i året  4 637    369   248

Ansk.kost pr. 31.12.  17 675  32 687  42 993  1 378 655  9 937  185 873  300 671

Akk. av-/nedskrivn. pr. 01.01.  17 081  25 274  39 361  332 994  6 807  91 680  159 660

Årets ord. avskrivninger  1 234  3 016  931  30 195  333  2 759  3 621

Avgang akk. av-/nedskrivn.   4 554     154   230

Akk. av/nedskrivn. pr. 31.12. 13 761  28 289  40 292  363 035  7 140  94 439 163 051

Bokført verdi pr. 31.12.  3 914  4 398  2 701  1 015 620  2 798  91 434  137 619

Bokført verdi pr. 01.01.  3 943  6 396  2 813  1 044 219  3 130  93 967  135 900

Avskrivningsprosenter  8,33-25%  20-33,33%  12,5-20%  2,5-4%  3,33-4%  2,0%

   -       

Tall i 1000 kr Prodlinjer Tariff apparater Bredbånd Bygg Øvrig Anl u/arbeid Sum

Ansk.kost. 01.01.  2 539  23 022  130 713   51 510  775  458 2 172 242  

Tilgang    1 283  24 354   346    11 498  48 002 

Annen endring i ansk kost    13 450 

Avgang i året    11 568   700  17 522

Ansk.kost pr. 31.12.  2 539  24 305  130 050   51 856  775  11 256  2 189 272

Akk. av-/nedskrivn. pr. 01.01.  2 416  4 437  64 658   36 592  760    781 719

Årets ord. avskrivninger  18  1 562  7 936   1 600 7    53 213

Annen endring i akk. av- og nedskrivn.      7 063      7 063

Avgang akk. av-/nedskrivn.    9 507    14 445 

Akk. av/nedskrivn. pr. 31.12. 2 434  6 000  56 024   38 192  767    813 424

Bokført verdi pr. 31.12.  105  18 305  74 025   13 664  8  11 256  1 375 848

Bokført verdi pr. 01.01.  124  18 585  66 056   14 918  15  458  1 390 523

Avskrivningsprosenter    6,66-33,33%  2,85-33,33%  4-33,33%  

NOTE 3: ANLEGGSMIDLER - TILGANG, AVGANG OG AVSKRIVINGER

Gjelder konsernet
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NOTE 4: INVESTERINGER OG SALG AV ANLEGGSMIDLER SISTE 5 ÅR

Gjelder konsernet

NOTE 5: PENSJONSFORPLIKTELSER

Tall i 1000 kr
Pensjonsordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall i opptjeningsåret, lønnsnivå 
ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet avtalefestet førtids-
pensjonsordning (AFP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. I 2018 gikk 
selskapet over fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon. Tabellene under viser forpliktelser ift den ytelsesbaserte pensjons-
ordningen.

 Transport Inventar Fjern- Kraft- Sentral Regional- Distribu- Tariff- Bred- Øvrig Bygg Endring Sum
 midler EDB styring produksjon nett nett sjonsnett apparater bånd   AUU  

2016  1 001  378  743  0  0  929  10 026  9 619  11 822  1 702  105  23 240 59 564

2017  408  2 684  52  5 256  424  38 326  6 791  7 799  5 582  722  116  -14 455  53 704

2018  950  2 731  699  4 565  0  6 067  9 852  4 826  1 943  0  0  -4 838  26 795

2019  2 308  5 012  478  4 644  0  271  17 968  131  5 489  0  304  -1 727  34 879

2020  -3 349  1 017  820  1 443  0  226  5 111  1 283  12 786  0  346  10 798  30 480

Sum  1 317  11 823  2 791  15 908  424  45 818  49 748  23 657  37 623  2 423  872  13 017  205 422

AUU = Anlegg under utvikling

 MORSELSKAPET  KONSERNET
 2019 2020 Tall i 1000 kr 2020 2019
 15 872 21 422 Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) 124 688 117 853 
 - 16 910 - 18 858 Pensjonsmidler -100 276 -104 496 
 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 
 1 597 -2 770 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik -22 669 -11 325
 558 -206 Netto pensjonsforpl. i balansen u/ pensjonspr.fond 1 743 2 032

   Sammensetning av årets pensjonskostnad:
 67 68 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (SCC) 439 480 
 424 356 Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 2 657 2 990 
 -651 -645 Avkastning pensjonsmidler -3 990 -4 609
   Endring 0 0
 52 0 Resultatførte estimatavvik 3 169 1 661
 49 59 Administrasjonskostnader 310 474
 -60 -162 Netto pensjonskostnad 2 585 996
 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0
 -60 -162 Netto pensjonskostnad inklusiv arbeidsgiveravgift 2 585 996

Konsernet har en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 4 aktive, 53 pensjonister og 97 oppsatte. 
 Av dette omfatter morselskapet Ymber AS sin pensjonsordning 1 aktiv, 8 pensjonister og 9 oppsatte. 
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NOTE 4: INVESTERINGER OG SALG AV ANLEGGSMIDLER SISTE 5 ÅR

Gjelder konsernet
    MORSELSKAPET    KONSERNET

2019  2020 Tall i 1000 kr 2020 2019 
3,80 %  2,70 % Avkastning på pensjonsmidler     2,70 % 3,80 %
2,30 %  1,70 % Diskonteringrente 1,70 % 2,30 % 
2,25 %  2,25 % Årlig lønnsvekst 2,25 % 2,25 %
2,00 %  2,00 % Årlig G-regulering 2,00 % 2,00 %
0,50 %  1,25 % Forventet vekst i løpende pensjoner 1,25 % 1,25 %
0,00 %  0,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 0,00 % 0,00 %

    MORSELSKAPET  KONSERNET

 2019          2020 Tall i 1000 kr 2020 2019 
 8     148  Arbeid for andre / varesalg  53 973  42 223
     Nettleie bredbånd  916  917 
 2 121 2 213  Andre leieinntekter    122 
 6 360  1 619  Faste avtaler     
    Andre inntekter nettvirksomhet  872  609 
    Salg leveringsplikt  1 329  3 056 
 1 889  4 755  Øvrige poster  4 560  3 978 
 10 379  8 735 Sum  61 650  50 905 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske 
faktorer og følger NRS sin veiledning.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i beregningen:

NOTE 6: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER

Tall i 1000 kr
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    2020 2019 
Ymber AS    13 556 5 501 
Ymber Produksjon AS   -14 141 122
Ymber Nett AS   10 591 16 805
Ymber Fiber AS   -315 -417
Avinet AS    355 139
3net AS    2 051 2 424  
Kvænangen Kraftverk AS   13 490 17 979  
Konsern     25 586 42 554  

 2019 2020 Lønnskostnader   2020    2019
 5 619  5 846  Lønninger    53 795 49 685 
 468  429  Styrehonorar    889  949     
 0  0  Arbeidsgiveravgift   0           0
 389  299  Pensjonskostnader   6 928  3 788  
 354  228  Andre ytelser    1 340  1 698   
 0  0  Aktiverte lønnskostnader   -8 860  -7 159
 -51 -147  Refusjoner NAV og lærlingtilskudd  -2 726  -1 578
 6 779 6 654  Sum   51 365 47 383

Kundefordringer er oppført til antatt virkelig verdi.

                   MORSELSKAPET                                                                                   KONSERNET

       2019 2020 Tall i 1000 kr 2020 2019 
    5 596         13 556  Kundefordringer  25 586  42 554 
        0                       0  Resultatført tap på fordringer  128  93

KONSERN

NOTE 7: KUNDEFORDRINGER

Tall i 1000 kr

NOTE 8: LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADER

Tall i 1000 kr

              MORSELSKAPET                                                                                            KONSERNET
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    2020 2019 
Ymber AS    13 556 5 501 
Ymber Produksjon AS   -14 141 122
Ymber Nett AS   10 591 16 805
Ymber Fiber AS   -315 -417
Avinet AS    355 139
3net AS    2 051 2 424  
Kvænangen Kraftverk AS   13 490 17 979  
Konsern     25 586 42 554  

NOTE 7: KUNDEFORDRINGER

Tall i 1000 kr

NOTE 8: LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADER

Tall i 1000 kr

MORSELSKAPET                                     KONSERNET

2019       2020       Ansatte / årsverk      2020        2019 
6  6  Heltid         64              60
1  3  Deltid         11               10
0  0  Lærling          5                6
6,4  6,9  Årsverk       69,37      69,77

Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

               Morselskapet   Konsernet
Ytelser til ledende personer morselskapet Daglig leder Styret  Daglig leder Styret
Lønn  1 448  -              3 685      461
Annen godtgjørelse  208  428                 401      837

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning og har ikke egen pensjonsordning. Det er ikke gitt lån/
sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Lønn til styret gjelder tidligere styreleder i Avinet, 
som jobbet i selskapet deler av 2020.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisjon for 2020 fordeler seg slik (tall i 1000 kr og ekskl mva)    

 Morselskap Konsern
Lovpålagt revisjon  35  368
Teknisk utarb/bistand med årsoppgjør/ligningspapirer  44  73
Andre tjenester  178  336
SUM  256  778

NOTE 9: FINANSIELLE KONTRAKTER KONSERN

Finansielle kontrakter er benyttet for å sikre kontantstrøm på deler av kraftproduksjonen basert på fremtidig planlagt produk-
sjon i Kvænangen Kraftverk AS. Tap/gevinst på sikringskontrakter, beregnet som margin mellom kontraktspris og spotpris, 
bokføres ved realisering. Det foreligger følgende finansielle kontrakter ift. prissikring av kraftproduksjonen i Kvænangen 
Kraftverk AS. 

Beløp i 1000 kr  Virkelig verdi
Bilaterale kraftsikringskontrakter 2020-2022 (eksterne motparter)    4 222

Virkelige verdier av finansielle instrumenter er ikke balanseført. Det foreligger ingen prissikringer på kraftproduksjonen i 
Ymber Produksjon AS pr 31.12.2020.
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NOTE 10: DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP

Tall i 1000 kr. I morselskapet regnskapsføres investeringene i datterselskap etter kostmetoden. Egenkapital er
oppgitt etter avsatt utbytte til morselskapet. Resultat siste år er oppgitt før disponering.

NOTE 11: INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

Tall i 1000 kr. Viser konsernets investeringer i aksjer og andeler utenfor konsernet

Ymber Nett AS   Sørkjosen   100,0 %   137 326   8 346   137 326   Ymber AS
Ymber Produksjon AS   Sørkjosen   100,0 %   228 475   7 970   192 124   Ymber AS
Ymber Fiber AS   Sørkjosen   100,0 %   22 363   6 403     22 860   Ymber AS
3net AS    Sørkjosen   100,0 %   5 775  889       3 992   Ymber AS
Avinet AS                       Skibotn    100,0 %   3 842  1 800     13 000          3net AS
Kvænangen Kraftverk AS   Kvænangsbotn   66,8 %   121 495   27 177   445 218   Ymber Produksjon AS
Nordfiber AS    Sørkjosen   33,3 %   2 711   -157          600          3net AS          
Balanseført verdi 31.12.      521 987  52 428   815 121  

Arctic Wind AS   18,95 %   40 000   40 000   Ymber Produksjon AS
Finnmark Kraft AS   2,07 %   7 250   7 250   Ymber Produksjon AS
Ishavslink AS    13,90 %   834   834   Ymber Fiber AS
North Energy AS   0,11 %   5 000   340  Ymber AS
Egenkapitainnskudd KLP    2 876   2 876   Alle eks Kvænangen Kraftverk AS og Avinet AS
Halti Nasjonalparksenter  7,00%    21   21   Ymber AS
Halti Næringshage   12,95%  91  91   Ymber AS
Kvænangen Flerbrukshus    15   15   Ymber AS
FOKAB (interesseorganisasjon Coax)   25   25   Avinet AS        
Balanseført verdi 31.12.    56 112   51 453            

Selskap   Forretnings-    EK siste år   Resultat siste år   
   kontor      Eierandel       (100%)  (100%)  Bokført verdi       Eies av

Konsernet   Eierandel  Anskaff. kost  Bokført verdi          Eies av         

Det er 15. oktober 2020 kunngjort beslutning om fusjon mellom Avinet AS og 3net AS fra 1 januar 2021.

NOTE 12: MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Tall i 1000 kr.

Konsernmellomværende    2020   2019 
Kundefordringer    78   515 
Leverandørgjeld    1 315   890 
Kortsiktige lån    12 122   47 106
Lån til datterselskap   496 685  503 922
Fordring utbytte    11 894   13 657 
Fordring konsernbidrag    3 757  5 963

Gjelder utbytte og konsernbidrag fra selskaper i konsernet til morselskapet. Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i morsel-
skapet i opptjeningsåret. Kortsiktige lån er hovedsakelige midlertidige lån fra/til datterselskaper.
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NOTE 10: DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP

Tall i 1000 kr. I morselskapet regnskapsføres investeringene i datterselskap etter kostmetoden. Egenkapital er
oppgitt etter avsatt utbytte til morselskapet. Resultat siste år er oppgitt før disponering.

Ymber Nett AS   Sørkjosen   100,0 %   137 326   8 346   137 326   Ymber AS
Ymber Produksjon AS   Sørkjosen   100,0 %   228 475   7 970   192 124   Ymber AS
Ymber Fiber AS   Sørkjosen   100,0 %   22 363   6 403     22 860   Ymber AS
3net AS    Sørkjosen   100,0 %   5 775  889       3 992   Ymber AS
Avinet AS                       Skibotn    100,0 %   3 842  1 800     13 000          3net AS
Kvænangen Kraftverk AS   Kvænangsbotn   66,8 %   121 495   27 177   445 218   Ymber Produksjon AS
Nordfiber AS    Sørkjosen   33,3 %   2 711   -157          600          3net AS          
Balanseført verdi 31.12.      521 987  52 428   815 121  

Selskap   Forretnings-    EK siste år   Resultat siste år   
   kontor      Eierandel       (100%)  (100%)  Bokført verdi       Eies av

NOTE 12: MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Tall i 1000 kr.

Fordringer med forfall senere enn ett år   2020   2019 
Fordringer Finnmark Kraft AS*    188   375
Pensjonsfond      405   
Sum      592   375

*Fordringer Finnmark Kraft består av:
Ansvarlig lån på 1,5 mill. kr betales med 2 årlige avdrag og har forfall senest 31.12.2021

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år   2020   2019
Gjeld til kredittinstitusjoner    593 420   554 788
Øvrig langsiktig gjeld     5 831   6 528 
Sum      599 251   561 317 

Gjelder konsernet     2020  2019

Gjeld sikret ved pant     500 393  554 788

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler  
Bygninger og fast eiendom    583 034  571 294
Driftstilbehør      17 650  14 255
Varelager      8 801  8 338
Kundefordringer     27 160  40 003
Panterett i uregistrerte aksjer    445 218  445 218
Sum      1 081 863  1 079 107

I låneopptak er det lagt til grunn negativ pantsettelseserklæring.

NOTE 13: FORDRINGER OG GJELD

Tall i 1000 kr.
KONSERNET

Spesifikasjon av rentebytteavtaler i Ymber AS pr 31.12.2020:

Avtaler Nominelt beløp Startdag Sluttdag
Rentebytteavtale på lån 310.000.000,- 30.06.2016 30.06.2021
Rentebytteavtale på lån 310.000.000,- 30.06.2021 30.06.2026

Pr 31.12.2020 var samlet markedsverdi på rentebytteavtalen kr -255 488,-. Dette er en ikke resultatført 
verdiendring i sikringsinstrumentet. 
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NOTE 14: SKATT

Tall i 1000 kr. Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

  MORSELSKAPET  KONSERNET
 2019 2020  2020 2019
   Midlertidige forskjeller
 -6 071 -6 551 Driftsmidler 695 442 694 662
    Regnskapsmessige avsetninger, fremtidig vedlikehold mv -33 869 -18 293
 -558 -558 Netto pensjonsforpliktelse -1 743 -2 032
 0 0 Andre forskjeller 1 617 243 
 -6 630 -6 345 Netto midlertidige forskjeller 661 447 674 580  
 -  -1 263 Framførbart underskudd -7 154  - 
 
 -6 630 -7 608 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 654 292 674 580 
 -1 459 -1 674 22% utsatt skatt/skattefordel 143 944 150 388
 -  -  Herav ikke balanseført utsatt skatteforde -  - 
 -1 459 -1 674 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 143 944 150 388
   
   Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
 16 614 11 020 Resultat før skattekostnad 73 350 68 163 
 -21 690 -15 755 Permanente forskjeller  -33 697 5 073 
 -5 076 -4 735 Grunnlag for årets skattekostnad 39 653 89 961
 -887 -285 Endring i midlertidige resultatforskjeller -22 331 -20 856
 -5 963 -5 019 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 17 323 69 104
 5 963  3 757  +/÷ Mottatt/avgitt konsernbidrag -  - 
   -1 263 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 17 323 69 104  
   Årets underskudd som ikke reduserer skattepliktig 17 509
 0  -1 263 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 34 831 69 104  

 
   Fordeling av skattekostnaden 
   Betalbar skatt (22% av gr.lag betalbar skatt res.regnsk.) 7 663 15 203
   Refusjon av skatt tiltakspakke 2020 -2 278 0
   Beregnet naturresursskatt 3 578 3 510
 - - Avregnet mot betalbar skatt -3 578 -3 510
 - - For mye, for lite avsatt i fjor 0 0

 - - Grunnrenteskatt -20 22 404
 0 0 Sum betalbar skatt til resultat 5 365 37 607
   Skattevirkning konsernbidrag 
 195 -215 Endringer USF resultatført -1 425 -98
 195 -215 Skattekostnad 3 940 37 509
 
 0 0 Betalbar skatt i balansen 7 643 37 644
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NOTE 14: SKATT

Tall i 1000 kr. Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

NOTE 15: EGENKAPITAL

Tall i 1000 kr.

NOTE 16: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen på kr 600 000,- består av 60 aksjer á kr 10 000,-. Alle aksjer har like rettigheter.

NOTE 17: BUNDNE BANKINNSKUDD

Tall i 1000 kr.

MORSELSKAPET

KONSERNET

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.   600   53 876   327 724   382 200
Årets resultat        11 235   11 235
Avsatt utbytte        -6 000   -6 000
Andre endringer       497  497
Egenkapital 31.12.   600   53 876   333 456   387 932

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetsandel Sum
Egenkapital 01.01.   600   53 876   394 583   261 109   710 168
Årets resultat        10 079   3 523   13 602
Avsatt utbytte        -15 023     -15 023
Andre endringer        -1 990     -1 990
Egenkapital 31.12.   600   53 876   387 648   264 632   706 756

Andre endringer i egenkapital i konsernet er knyttet til reallokering av merverdier etter kjøp av Avinet AS.

Aksjonærer i Ymber pr 31.12 Aksjer  Kostpris  Sum  Eierandel
Kautokeino kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Kvænangen kommune   5   10 000   50 000   8,3 %
Kåfjord kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Loppa kommune    5   10 000   50 000   8,3 %
Nordreisa kommune  10   10 000   100 000   16,7 %
Skjervøy kommune   10   10 000   100 000   16,7 %
Troms Kraft    10   10 000   100 000   16,7 %
Totalt antall aksjer   60   10 000   600 000   100 %

     MOR  KONSERN
Bankinnskudd bundet for skattetrekk  334   1 946
Sum bundne bankinnskudd   334   1 946     
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NOTE 18: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

WHO har den 11. mars 2020 erklært Covid-19 viruset som pandemi. Det foreligger på tidspunkt for regnskapsavleggelse 
usikkerhet knyttet til koronaviruset og fortsatt uro i finansmarkedene. Ymber Produksjon AS leverer tjenester innenfor kraftpro-
duksjon og er ikke vesentlig påvirket av situasjonen på kort sikt. Selskapet følger utviklingen fortløpende og vil ta grep som er 
nødvendig for å sikre kontinuerlig drift, verdier og likviditet. Det er utarbeidet og iverksatt beredskapsplan for å unngå smitte 
iht. myndighetenes anbefalninger. 

    

3.6 NØKKELTALL

(Tall i 1000 kr)  2020 2019  2018  2017  2016  2015 

Driftsinntekter  225 321 275 190  244 818  260 368  193 212  139 181  

Driftsresultat  28 744 81 086  51 382  78 628  51 320  23 470  

Rentekostnader  13 151 14 996  14 793  15 413  11 626  5 017  

Resultat før skatt  17 542 68 267  37 945  63 782  64 399  28 496  

Resultat etter skatt  13 602 30 758  25 038  40 467  60 721  22 907  

Totalkapital  1 548 273 1 575 935  1 536 589  1 621 957  1 588 015  518 490  

Egenkapital  706 756 710 167  701 923  692 614  670 787  289 726  

Langsiktig gjeld  744 755 717 385  741 592  826 643  861 982  200 448  

Utsatt skatteforpliktelse  142 858 150 358  147 565  156 270  170 343  0  

Omløpsmidler  109 756 122 435  105 315  165 068  127 424  60 561  

Kortsiktig gjeld  96 763 148 382  93 074  102 700  55 245  28 316  

Rentabilitet

Brutto fortjenestemargin  7,8 % 24,8 %  15,5 %  24,5 %  33,3 %  20,5 %  

Kapitalens omløpshastighet  0,14 0,18  0,16  0,16  0,18  0,27  

Totalkapitalrentabilitet  2,0 % 5,4 %  3,3 %  4,9 %  7,2 %  6,4 %  

Egenkapitalrentabilitet  1,9 % 4,4 %  3,6 %  5,9 %  12,6 %  8,2 %  

Soliditet

Egenkapitalprosent  45,6 % 45,1 %  45,7 %  42,7 %  42,2 %  55,9 %  

Likviditet

Likviditetsgrad 1  1,13 0,83  1,13  1,61  2,31  2,14  

Gjelder konsernet. For nøkkeltallene er alle tall oppgitt i 1000 kr. 

I 2019 gjennomførte konsernet en fisjon. Samme året kjøpte 3net AS aksjemajoritet i Avinet AS. I 2016 kjøpte Ymber aksjemajoritet i 
Kvænangen Kraftverk AS.

Definisjoner nøkkeltall  
Brutto fortjenestemargin: Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter.
Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital.
Totalkapitalrentabilitet: Resultat før skatt pluss rentekostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.
Egenkapitalrentabilitet: Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.
Egenkapitalprosent: Samlet egenkapital i prosent av totalkapital per 31. desember.
Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

173



31

Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

2
0

2
0

3.7 REVISJONSBERETNING    SIDE 1

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Statsautoriserte revisorer

Ernst & Young AS

Dronningens gate 7B, NO-8006 Bodø

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA

Tlf:   +47 24 00 24 00

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Ymber AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ymber AS som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.

Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap

og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av deres resultater og

kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og

god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene

er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det

kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige

informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi

attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder

vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det

gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen

er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for

årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned

virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.
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SIDE 2

2

Uavhengig revisors beretning - Ymber AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon

utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene

som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,

utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis

som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon

som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter

kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern

kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om

effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape

betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig

usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i

årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende

hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene

på en måte som gir et rettvisende bilde; 

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene

eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er

ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt

ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne

kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og

i samsvar med lov og forskrifter.
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SIDE 3

3

Uavhengig revisors beretning - Ymber AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Bodø, 28. mai 2021

ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Arve Willumsen

statsautorisert revisor
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SIDE 4

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

AArrvvee  WWiilllluummsseenn
OOppppddrraaggssaannssvvaarrlliigg  ppaarrttnneerr

Serienummer: 9578-5998-4-1452881

IP: 89.162.xxx.xxx

2021-05-28 06:40:24Z
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Fra: Adrian Cyril Trømborg Martin (Adrian.Martin@jd.dep.no)
Sendt: 05.07.2021 13:22:42
Til: sfovpost@statsforvalteren.no; sfinpost@statsforvalteren.no; sfvtpost@statsforvalteren.no;
sfagpost@statsforvalteren.no; sfropost@statsforvalteren.no; sfvlpost@statsforvalteren.no;
sfmrpost@statsforvalteren.no; sftlpost@statsforvalteren.no; sfnopost@statsforvalteren.no;
sftfpost@statsforvalteren.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@alvdal.kommune.no; post@alver.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no;
post@aremark.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; post@asker.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no;
post@bjornafjorden.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; post@bokn.kommune.no;
post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no;
postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no; post@boe.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no;
postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidskog.kommune.no; postmottak@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no;
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no;
post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; post@fjord.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; post@flesberg.kommune.no;
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no; Post
Kafjord; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no;
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
postmottak@gjerdrum.kommune.no; post@gjerstad.kommune.no; post@gjesdal.kommune.no;
postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no;
postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no;
postmottak@gulen.kommune.no; post@kautokeino.kommune.no; postmottak@hadsel.kommune.no;
postmottak@halden.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no;
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no;
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hustadvika.kommune.no;
postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no;
postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no;
post@io.kommune.no; post@iveland.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; post@karmoy.kommune.no;
post@kinn.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no;
postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no; post@kristiansand.kommune.no;
postmottak@kristiansund.kommune.no; krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no;

178



postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; Sentralbord
Kvænangen kommune; postmottak@larvik.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no;
post@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no;
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lillestrom.kommune.no;
post@lindesnes.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; post@lom.kommune.no;
postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; post@lunner.kommune.no;
postmottak@luroy.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; postmottak@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no;
postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no;
post@marker.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@mgk.no;
post@mt.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; post@modum.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no;
postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no;
postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nesbyen.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no;
post@nesodden.kommune.no; postmottak@nissedal.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no;
postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no;
postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@nordrefollo.kommune.no;
postmottak@nordre-land.kommune.no; Nordreisa kommune; post@nore-og-uvdal.kommune.no;
postmottak@notodden.kommune.no; post@naroysund.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@orkland.kommune.no; post@bjornafjorden.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no;
postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no;
postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no;
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no;
post@rauma.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no;
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@ringsaker.kommune.no; post@risor.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no;
postkasse@rost.kommune.no; post@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@sande-mr.kommune.no;
post@sandefjord.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; post@senja.kommune.no; post@seljord.kommune.no;
postmottak@lenvik.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no;
postmottak@skaun.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; Post
Skjervøy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no;
postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no;
post@solund.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; post@stad.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no;
post@stord.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; Post Storfjord; postmottak@strand.kommune.no;
post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no;
postmottak@suldal.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; postmottak@sunnfjord.kommune.no;
post@surnadal.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no;
post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no;
post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; post@time.kommune.no;
postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no;
tk.postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no;

179



post@tvedestrand.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no;
post@tysnes.kommune.no; post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no;
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
Postmottak@ulvik.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; post@utsira.kommune.no;
postmottak@vadso.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; post@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; post@vestby.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-
slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no;
post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no;
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; postmottak@voss.herad.no;
postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no;
postmottak@vaaler-he.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; post@oksnes.kommune.no;
postmottak@orland.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no;
post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-
slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no;
postmottak@alesund.kommune.no; post@amli.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no;
postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no; post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: 

Emne: Beredskap for covid-19 høsten 2021
Vedlegg: Beredskap for covid-19 høsten 2021.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Vedlagt oversendes brev fra justis‐ og beredskapsministeren og helse‐ og omsorgsministeren.
 
Mvh
Adrian Cyril Trømborg Martin
Justis‐ og beredskapsdepartementet
Statsrådens og departementsrådens forværelse
Telefon: 45424081
 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security,
Norway, immediately.
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 29.06.2021 14:29:18
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Rita Toresen; Christin Andersen; Hilde Anita Nyvoll

Emne: Fwd: Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll Nordreisa
Vedlegg: image001.png;Attestasjonsuttalelse.pdf

Fra: Doris Gressmyr <doris.gressmyr@komrevnord.no>
Dato: 29. juni 2021 kl. 12:20:45 CEST
Til: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Kopi: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll Nordreisa

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei!
 
Vedlagt følger revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020, Nordreisa kommune.
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
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Analyse av økonomi og 
framtidig tjenestebehov

Nordreisa kommune

1
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Innledning

1) Vi har utarbeidet en økonomianalyse som skal illustrere hvordan 

kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med 

kommunens økonomiske rammebetingelser. 

– Med en slik analyse kan man komme på sporet av tjenesteområder som 

synes å ligge høyere i ressursbruk enn det behovet skulle tilsi. Tjenester 

(funksjoner i KOSTRA-sammenheng) som gjennomgående viser et 

merforbruk i en slik sammenheng, vil i utgangspunktet være mer aktuelle å 

søke etter omstillings- og effektiviseringstiltak på enn på de tjenestene som 

ikke synes å ha spesielt høyt forbruk.

2) Vi har utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolkningsutvikling for 

Nordreisa kommune. Disse scenariene vil være et godt grunnlag for 

beskrivelser av eventuelt framtidig omstillingsbehov. Vi vil her se på hvilke 

konsekvenser utviklingen vil kunne få for kommunens økonomi. 

Med bakgrunn i scenariene har vi beregnet parametere (indikatorer) for 

demografikostnader, forsørgerbyrde og årsverksbehov. 
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Innhold

• Økonomi-/ståstedsanalyse

– Økonomiske rammebetingelser

– Finans og prioritering

– KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2020

– Ressursbruk på andre utvalgte områder 2020

– Ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2020

• Framtidig tjenestebehov

– Befolkningsframskrivinger
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Økonomi-/ståstedsanalyse

4
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Oppsummering økonomi-/ståstedsanalyse

• Analysene på kommuneøkonomi viser at Nordreisa kommune på de 
sentrale tjenesteområdene samlet sett hadde et merforbruk på ca. 10 mill. 
kr i forhold til det behovet for tjenester skulle tilsi i 2020. 
– Områdene administrasjon, grunnskole og barnevern peker seg ut med 

merforbruk.

• Etter justering for inntektsnivå finner vi at kommunen på de sentrale 
tjenesteområdene samlet sett hadde et mindreforbruk i 2020.
– Områdene administrasjon og barnevern peker seg ut med merforbruk.

• Vi har også sett på ressursbruken i Nordreisa opp mot aktuelle 
sammenligningskommuner. Sammenligningene mot enkeltkommuner og 
gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 5 harmonerer med funnene i analysen 
av kommunens ressursbruk sammenholdt mot de økonomiske 
rammebetingelsene. 

• På øvrige utvalgte tjenesteområder var andel ressursbruk høyere enn 
landet for øvrig i 2020. 

• Nøkkeltallene på finans viser at Nordreisa hadde svakere netto resultat og 
nivå på disposisjonsfond enn landet for øvrig i 2020. Gjeldsgraden var om 
lag på landsgjennomsnittlig nivå i 2020. 

5
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Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2020

• Vi har utarbeidet en KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse som skal 
illustrere hvordan kommunens 
ressursbruk på sentrale 
tjenesteområder harmonerer med 
kommunens økonomiske 
rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn 
til både beregnet utgiftsbehov og 
reelt inntektsnivå (målt som 
korrigerte frie inntekter).

• Oppsummert indikerer analysen at 
kommunen bruker mer penger på de 
sentrale tjenesteområdene enn det 
behovet for tjenester skulle tilsi, og at 
dette er knyttet til både 
administrasjon, grunnskole og 
barnevern. 

• Etter justering for inntektsnivå har vi 
på de sentrale tjenesteområdene 
samlet sett beregnet et mindreforbruk 
på 21,8 mill. kr i 2020. 

Tjenesteområde Mer-/mindreforbruk 2020 (mill. kr) 
sammenlignet med

Lands-
gjennom-

snittet

"Normert 
nivå"

«Normert og 
inntektsjustert 

nivå»
Barnehage -7,1 -0,3 -5,5
Administrasjon 8,5 4,4 1,8
Landbruk 0,6 -0,1 -0,1
Grunnskole 1,9 6,6 -1,6
Pleie og omsorg 26,6 -2,8 -14,0
Kommunehelse 3,6 -0,1 -1,8
Barnevern 4,9 3,7 2,3
Sosialtjeneste -2,4 -0,9 -2,8
Sum 36,7 10,4 -21,8

6

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Nordreisa kommune 

2020. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF 
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Økonomiske 
rammebetingelser

7
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Økonomiske rammebetingelser

• Nordreisa er en høyinntektskommune

– I KOSTRA for 2020 er Nordreisa plassert i kommunegruppe 5, dvs. 

kommuner med 2.000 til 9.999 innbyggere, høye bundne kostnader og 

middels korrigerte inntekter.

– Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt, konsesjonskraftinnt., havbruksfond og 

DA) på 111 prosent av landsgjennomsnittet i 2020.

– Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 15 prosent over 

landsgjennomsnittet i 2020.

8

De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det 

tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.
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Korrigerte frie inntekter 2020
– en indikator som viser kommunens reelle inntektsnivå

• Korrigerte, frie inntekter viser nivået på de frie 

inntektene justert for variasjon i utgiftsbehov. 

Indikatoren viser dermed inntekts- og 

utgiftssiden samlet. Kommuner med et lavt 

beregnet utgiftsbehov (”billig” i drift) får justert 

opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt 

beregnet utgiftsbehov (”dyr” i drift) får justert ned 

sine inntekter.

• Tabellen ved siden av viser nivået på korrigerte 

frie inntekter for Nordreisa og andre 

sammenlignbare «gruppe-5 kommuner» i Troms 

og Finnmark. Nivået (i prosent av 

landsgjennomsnittet) er vist både med og uten 

eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, 

havbruksfond og fordel av differensiert 

arbeidsgiveravgift. 

• Nordreisa hadde korrigerte frie inntekter (inkl. e-

skatt, konsesjonskraftinnt., havbruksfond og 

fordel DA) på 111 prosent av 

landsgjennomsnittet i 2020.

9

Korrigerte frie 
inntekter

Korrigerte frie 
inntekter inkl. E-

skatt, konsesjons-
kraftinntekter, 

havbruksfond og 
fordel DA

Nordreisa 102 111

Lyngen 110 121

Karasjok 119 121

Troms og Finnmark 108 117

Landet 100 100

Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Tabellen viser pst. 
av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100. 
Kilde: KMD
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Utgiftsutjevningen, Nordreisa kommune 2020

10

Forskjellene mellom 
landets kommuner er til 
dels store når det gjelder 
kostnadsstruktur, 
demografisk 
sammensetning mv. 
Både etterspørselen 
etter kommunale 
tjenester og kostnadene 
ved å tjenesteytingen vil 
derfor variere mellom 
kommunene. Målet med 
utgiftsutjevningen er å 
fange opp slike 
variasjoner. En tar fra de 
relativt sett lettdrevne 
kommunene og gir til de 
relativt sett tungdrevne.

Gjennom 

utgiftsutjevningen i 

inntektssystemet skal 

kommunene i prinsippet 

få full kompensasjon for 

de kostnadsforskjellene 

som de selv ikke kan 

påvirke. 

Vekt Antall
Utgiftsbehovs-

indeks

Tillegg/fradrag i 
utgiftsutjevningen 

(1000 kr)  
0-1 år 0,0056 86 0,8387 -243 
2-5 år 0,1374 191 0,8611 -5 136 
6-15 år 0,2615 631 1,0710 4 992 
16-22 år 0,0233 422 1,0070 44 
23-66 år 0,1053 2 656 0,9408 -1 678 
67-79 år 0,0565 673 1,2460 3 739 
80-89 år 0,0772 201 1,1924 3 997 
over 90 år 0,0389 46 1,1098 1 149 
Basistillegg 0,0161 0,8545 3,3910 10 357 
Sone 0,0102 42 580 2,2528 3 438 
Nabo 0,0102 19 194 2,2101 3 321 
Landbrukskriterium 0,0021 0,0021 2,2794 723 
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0070 47 0,9960 -8 
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0084 52 0,3714 -1 421 
Dødlighet 0,0458 43 1,1647 2 030 
Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0177 141 1,3169 1 509 
Lavinntekt 0,0111 241 0,9497 -150 
Uføre 18-49 år 0,0065 96 0,9699 -53 
Opphopningsindeks 0,0096 0,1511 0,9487 -133 
Aleneboende 30 - 66 år 0,0195 442 1,0121 63 
PU over 16 år 0,0491 30 1,6823 9 013 
Ikke-gifte 67 år og over 0,0458 487 1,4814 5 932 
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0168 32 0,8703 -586 
Innbyggere med høyere utdanning 0,0184 938 0,7340 -1 317 
Kostnadsindeks 1,0000 1,1471 39 582 

70 %
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Utgiftsutjevningen fordelt på sektornøkler, Nordreisa kommune 2020

• Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller 

lett en kommune er å drive, sammenlignet mot det 

som er gjennomsnittet for alle landets kommuner. 

• Nordreisa fikk beregnet en utgiftsbehovsindeks på 

1,1471 i inntektssystemet for 2020 (der indeks lik 1 

betyr et utgiftsbehov lik landsgjennomsnittet). Det vil si 

at Nordreisa ble beregnet å være omlag 15 prosent 

mer kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen. 

• Områdene administrasjon, landbruk, grunnskole, pleie 

og omsorg, kommunehelse og barnevern bidro til å 

trekke opp samleindeksen med 17,8 prosentpoeng, 

mens områdene barnehage og sosialtjeneste trakk 

ned samleindeksen med 3,1 prosentpoeng.

• Nordreisa fikk f.eks. beregnet en behovsindeks på 

delkostnadsnøkkelen for barnehage som innebærer at 

kommunen framstod som ca. 5 prosent mindre

kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen. På delkostnadsnøkkelen for 

pleie og omsorg ble kommunen beregnet å være om 

lag 31 prosent mer kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen.

11

Vekt Indeks

Bidrag til 
«hoved-
indeks»

Barnehage 0,1608 0,8475 -2,5 %

Administrasjon 0,0819 1,1787 1,5 %

Landbruk 0,0021 2,2794 0,3 %

Grunnskole 0,2527 1,1422 3,6 %

Pleie og omsorg 0,3490 1,3086 10,8 %

Kommunehelse 0,0526 1,2272 1,2 %

Barnevern 0,0430 1,1159 0,5 %

Sosialtjeneste 0,0578 0,8885 -0,6 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,1471 14,7 %

Utslag på delkostnadsnøkler i inntektssystemet (utgiftsutjevningen) 2020. Nordreisa 
kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF
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Finans og prioritering

12
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Finansielle nøkkeltall

• Tabellen under viser sentrale finansielle nøkkeltall hentet fra KOSTRA.

13

Nordreisa K-gr. 5 Landet

2018 2019 2020 2020 2020

Brutto driftsresultat 2,8 -2,9 1,3 0,6 1,5

Netto driftsresultat 1,8 -3,6 1,0 1,8 2,7

Finansutgifter 4,9 5,0 5,0 3,7 4,3

Disposisjonsfond 6,1 4,0 4,5 10,6 11,7

Netto lånegjeld 82,6 83,9 89,1 79,6 89,9

Det er klare sammenhenger mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen klarer å forholde 

seg til et gitt mål på netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for å nå målet om en økonomisk 

buffer i form av et gitt nivå på disposisjonsfondet. Nivået på finansutgifter og lånebelastning 

(netto lånegjeld) er også tett knyttet sammen. Dersom kommunen klarer å holde nede nivået på 

lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere.

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2018-2020. Kilde: KOSTRA (Konsern)
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Prioritering for kommunen samlet (1)

• Siden tabellen bare omfatter tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, er ikke summen lik 

100. Blant annet omfattes ikke tekniske tjenester og kultur. 

14

Nordreisa K-gr. 5 Hele landet

2018 2019 2020 2020 2020

Barnehage 10,3 10,0 10,4 10,2 14,2

Administrasjon 10,6 8,8 8,8 9,7 7,3

Landbruk 0,6 0,6 0,3 0,5 0,2

Grunnskole 20,0 19,7 19,5 20,8 22,0

Pleie og omsorg 31,0 33,7 34,0 35,7 30,6

Kommunehelse 5,0 5,0 5,6 6,0 5,4

Barnevern 4,3 4,5 4,2 2,9 3,3

Sosialtjeneste 5,8 4,9 2,9 2,6 4,1

Sum 87,6 87,2 85,7 88,4 87,1

Tabellen viser andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder.

Andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF
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Prioritering for kommunen samlet (2)

• Nordreisa kommune hadde en lavere andel ressursbruk (netto 

driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale tjenesteområdene som 

inngår i inntektssystemet enn landsgjennomsnittet i 2020.

– På områdene barnehage, grunnskole og sosialtjeneste var andel 

ressursbruk lavere enn landsgjennomsnittet. 

– På administrasjon, landbruk, pleie og omsorg, kommunehelse og 

barnevern var andel ressursbruk høyere enn landsgjennomsnittet. 

• På øvrige utvalgte områder var andel ressursbruk noe høyere enn 

landet for øvrig i 2020.

• I disse tallene er det ikke korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mellom 

kommunene, men det vil vi gjøre senere i rapporten for å sammenligne 

mer reelt.

15
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Prioritering for kommunen samlet (3)

Nordreisa K-gr. 5 Hele landet

2018 2019 2020 2020 2020

Barnehage (F201, 211, 221) 10,3 10,0 10,4 10,2 14,2

Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130) 10,6 8,8 8,8 9,7 7,3

Landbruk (F329) 0,6 0,6 0,3 0,5 0,2

Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 20,0 19,7 19,5 20,8 22,0

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 31,0 33,7 34,0 35,7 30,6

Kommunehelse (F232, 233, 241) 5,0 5,0 5,6 6,0 5,4

Barnevern (F244, 251, 252) 4,3 4,5 4,2 2,9 3,3

Sosialtjeneste (F242, 243, 281) 5,8 4,9 2,9 2,6 4,1

Sum sentrale tjenesteområder 87,6 87,2 85,7 88,4 87,1

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø (F301, 302, 303, 335, 360, 365) 1,0 0,9 1,2 1,4 1,1

Kultur (F231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386) 2,9 2,7 2,7 3,9 4,2

Kirke (F390, 393) 1,2 1,1 1,2 1,3 0,9

Samferdsel (F330, 332) 3,4 3,7 4,1 2,7 1,5

Brann og ulykkesvern (F338, 339) 1,5 1,2 1,3 1,7 1,4

Sum utvalgte områder utenfor IS 10,0 9,6 10,5 11,0 9,1

Totalt 97,6 96,8 96,2 99,4 96,2

16

Andel av totale netto driftsutgifter på ulike tjenesteområder. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF
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KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse 2020

17
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Metode KOSTRA- og effektivitetsanalyse

• KOSTRA- og effektivitetsanalysen skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk 
på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske 
rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt 
inntektsnivå)

– Til bruk i KOSTRA-analyser har vi utviklet en metode som illustrerer kommunens 
ressursbruk på ulike tjenesteområder sammenholdt mot rammebetingelsene. 
Kommunens faktiske ressursbruk (netto driftsutgifter) på sentrale tjenesteområder 
sammenlignes her med et normert nivå (der tilhørende utgiftsbehov på aktuelt område i 
inntektssystemet skal være hensyntatt). I tillegg justerer vi for kommunens inntektsnivå 
(målt som korrigerte frie inntekter i pst av landsgjennomsnittet). Vi definerer og beregner 
da et mer-/mindreforbruk for ulike tjenesteområder, og spesifiserer dessuten per 
KOSTRA-funksjon innenfor det enkelte området.

– Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en 
slags fasit på et ”riktig” nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen 
faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum -
sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, 
frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke 
omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i 
inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder. 

– Vi har i analysene basert oss på endelige/reviderte KOSTRA-data for 2020 og tall for 
tidligere årganger. For øvrig forutsettes det at kommunen fører regnskapet i henhold til 
KOSTRA-veilederen. For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske 
nøkkeltall er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.

18
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KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Nordreisa kommune 2020

Våre beregninger viser at Nordreisa kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde 

merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 36,7 mill. kr i 2020. I forhold til kommunens «normerte utgiftsnivå» er det 

beregnet merutgifter på 10,4 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå 

på korrigerte frie inntekter på 111 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 32,2 mill. kr), har vi beregnet et samlet 

mindreforbruk på 21,8 mill. kr (=32,2-10,4).

19

Beregnet 
utgifts-
behov 
2020

Netto driftsutgifter 2020 Mer-/mindreforbruk sammenlignet med
Nordreisa
kommune

Lands-
gjennom-

snitt 

Nordreisa 
"normert 

nivå"

Lands-
gjennom-

snittet

"Normert 
nivå"

«Normert 
og 

inntektsjust.
nivå»

kr pr innb kr pr innb kr pr innb Mill. kr Mill. kr Mill. kr
Barnehage 0,8475 7 708 9 174 7 775 -7,1 -0,3 -5,5
Administrasjon 1,1787 6 566 4 790 5 646 8,5 4,4 1,8
Landbruk 2,2794 236 108 246 0,6 -0,1 -0,1
Grunnskole 1,1422 14 521 14 131 16 141 1,9 6,6 -1,6
Pleie og omsorg 1,3086 25 287 19 763 25 862 26,6 -2,8 -14,0
Kommunehelse 1,2272 4 228 3 470 4 258 3,6 -0,1 -1,8
Barnevern 1,1159 3 166 2 155 2 405 4,9 3,7 2,3
Sosialtjeneste 0,8885 2 142 2 631 2 337 -2,4 -0,9 -2,8
Sum 1,1471 36,7 10,4 -21,8

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Nordreisa kommune 2020. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF 

*): Nordreisa kommune har relativt mange elever i privat skole. På tjenesteområdet for grunnskole har vi derfor justert for beløpet som kommunen er trukket i rammetilskuddet for 
elever i privat skole (tilsvarende 14,4 mill. kr i 2019). Etter justering for trekket på 14,4 mill. kr, er det beregnet et mindreforbruk sammenlignet med «normert og inntektsjustert nivå» 
på 1,6 mill. kr i 2019.

207



Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 
Nordreisa kommune 2020 

20

KOSTRA og effektivitetsanalyse. Nordreisa kommune 2020. Mill. kr. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF
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Mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. 
Nordreisa kommune 2020

21

Netto driftsutgifter 2020 (kr per innb.) Mer-/mindreutgifter 2020 (mill. kr) sammenlignet med

Nordreisa Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet "Normert nivå" "Normert og inntektsjustert nivå"

Barnehage (F201, 211, 221) 7 708 9 174 -7,1 -0,3 -5,5

201 Barnehage 6 882 7 854 -4,7 1,1 -3,5

211 Styrket tilbud til førskolebarn 381 716 -1,6 -1,1 -1,3

221 Barnehagelokaler og skyss 445 604 -0,8 -0,3 -0,6

Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130) 6 566 4 790 8,5 4,4 1,8

100 Politisk styring 828 352 2,3 2,0 1,7

110 Kontroll og revisjon 211 96 0,6 0,5 0,4

120 Administrasjon 4 514 3 644 4,2 1,1 -0,8

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 532 292 1,2 0,9 0,7

130 Administrasjonslokaler 482 406 0,4 0,0 -0,2

Landbruk (F329) 236 108 0,6 -0,1 -0,1

329 Landbruksforvaltning 236 108 0,6 -0,1 -0,1

Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 14 521 14 131 1,9 6,6 -1,6

202 Grunnskole 11 007 11 091 -0,4 2,9 -3,3

215 Skolefritidstilbud 440 368 0,3 0,5 0,3

222 Skolelokaler 2 259 2 425 -0,8 -0,2 -1,5

223 Skoleskyss 815 247 2,7 3,4 2,9

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 25 287 19 763 26,6 -2,8 -14,0

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1 212 1 008 1,0 -0,5 -1,1

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 9 425 7 365 9,9 -1,0 -5,2

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 12 697 10 348 11,3 -4,1 -9,7

261 Institusjonslokaler 1 952 1 043 4,4 2,8 2,0

Kommunehelse (F232, 233, 241) 4 228 3 470 3,6 -0,1 -1,8

232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste 900 749 0,7 -0,1 -0,5

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial -49 387 -2,1 -2,5 -2,5

241 Diagnose, behandling, rehabilitering 3 378 2 335 5,0 2,5 1,1

Barnevern (F244, 251, 252) 3 166 2 155 4,9 3,7 2,3

244 Barneverntjeneste 1 511 706 3,9 3,5 2,8

251 Barneverntiltak i familien 260 277 -0,1 -0,2 -0,3

252 Barneverntiltak utenfor familien 1 394 1 173 1,1 0,4 -0,2

Sosialtjeneste (F242, 243, 281) 2 142 2 631 -2,4 -0,9 -2,8

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1 418 978 2,1 2,6 1,4

243 Tilbud til personer med rusproblemer 82 452 -1,8 -1,5 -1,6

281 Ytelse til livsopphold 641 1 201 -2,7 -2,0 -2,6
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KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse 2019-2020
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KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 
Nordreisa kommune 2019-2020

23

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Nordreisa kommune, 2019 og 2020. Mill. kr. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF
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KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 
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Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr)

2019 2020 Endring

Barnehage -1,0 -0,3 0,7

Administrasjon 5,0 4,4 -0,6

Landbruk 1,0 -0,1 -1,1

Grunnskole 9,8 6,6 -3,3

Pleie og omsorg 2,1 -2,8 -4,8

Kommunehelse 0,8 -0,1 -0,9

Barnevern 5,0 3,7 -1,3

Sosialtjeneste 7,1 -0,9 -8,0

Sum 29,8 10,4 -19,4

Inntektsjustering 34,1 32,2 -1,9

Sum inntektsjustert -4,3 -21,8 -17,5

Netto driftsutgifter 2019-2020 (kr per innb.)

Nordreisa Landet

2019 2020 Endring 2019 2020 Endring

Barnehage 7 678 7 708 0,4 % 9 080 9 174 1,0 %

Administrasjon 6 750 6 566 -2,7 % 4 918 4 790 -2,6 %

Landbruk 472 236 -50,0 % 115 108 -5,6 %

Grunnskole 15 096 14 521 -3,8 % 14 129 14 131 0,0 %

Pleie og omsorg 25 782 25 287 -1,9 % 19 575 19 763 1,0 %

Kommunehelse 3 843 4 228 10,0 % 3 030 3 470 14,5 %

Barnevern 3 378 3 166 -6,3 % 2 261 2 155 -4,7 %

Sosialtjeneste 3 799 2 142 -43,6 % 2 727 2 631 -3,5 %

Kostnadsindeks 2019-2020

2019 2020 Endring

Barnehage 0,8676 0,8475 -2,0 %

Administrasjon 1,1644 1,1787 1,4 %

Landbruk 2,2390 2,2794 4,0 %

Grunnskole 1,1230 1,1422 1,9 %

Pleie og omsorg 1,2954 1,3086 1,3 %

Kommunehelse 1,2138 1,2272 1,3 %

Barnevern 1,0423 1,1159 7,4 %

Sosialtjeneste 0,8597 0,8885 2,9 %

Totalt 1,1319 1,1471 1,5 %

Mer-
/mindreforbruk ift. 
«normert nivå. 
Nordreisa 
kommune. 2019-
2020. Mill. kr. 
Kilde: 
KOSTRA/KMD/ 
beregninger ved TF

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2019-2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF Kostnadsindeks 2019-2020. Nordreisa kommune. Kilde: KMD/TF
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Netto driftsutgifter 2019-2020 (kr per innb.)
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Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2019-2020. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Nordreisa Landet

2019 2020 Endring 2019 2020 Endring

Barnehage (F201, 211, 221) 7 678 7 708 0,4 % 9 080 9 174 1,0 %

201 Barnehage 7 069 6 882 -2,6 % 7 761 7 854 1,2 %

211 Styrket tilbud til førskolebarn 230 381 65,5 % 719 716 -0,5 %

221 Barnehagelokaler og skyss 379 445 17,5 % 600 604 0,7 %

Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130) 6 750 6 566 -2,7 % 4 918 4 790 -2,6 %

100 Politisk styring 704 828 17,5 % 443 352 -20,5 %

110 Kontroll og revisjon 217 211 -2,5 % 101 96 -5,2 %

120 Administrasjon 4 883 4 514 -7,6 % 3 677 3 644 -0,9 %

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 488 532 9,2 % 313 292 -6,7 %

130 Administrasjonslokaler 458 482 5,1 % 383 406 6,1 %

Landbruk (F329) 472 236 -50,0 % 115 108 -5,6 %

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 472 236 -50,0 % 115 108 -5,6 %

Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 15 096 14 521 -3,8 % 14 129 14 131 0,0 %

202 Grunnskole 11 573 11 007 -4,9 % 11 124 11 091 -0,3 %

215 Skolefritidstilbud 459 440 -4,3 % 291 368 26,3 %

222 Skolelokaler 2 387 2 259 -5,4 % 2 447 2 425 -0,9 %

223 Skoleskyss 676 815 20,6 % 266 247 -7,2 %

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 25 782 25 287 -1,9 % 19 575 19 763 1,0 %

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1 238 1 212 -2,1 % 1 053 1 008 -4,3 %

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 10 263 9 425 -8,2 % 7 328 7 365 0,5 %

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 12 141 12 697 4,6 % 10 177 10 348 1,7 %

261 Institusjonslokaler 2 140 1 952 -8,8 % 1 016 1 043 2,6 %

Kommunehelse (F232, 233, 241) 3 843 4 228 10,0 % 3 030 3 470 14,5 %

232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 1 023 900 -12,1 % 733 749 2,2 %

233 Annet forebyggende helsearbeid -5 -49 857,7 % 247 387 56,2 %

241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering 2 825 3 378 19,6 % 2 050 2 335 13,9 %

Barnevern (F244, 251, 252) 3 378 3 166 -6,3 % 2 261 2 155 -4,7 %

244 Barneverntjeneste 1 670 1 511 -9,5 % 726 706 -2,8 %

251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 513 260 -49,3 % 275 277 0,8 %

252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 1 194 1 394 16,7 % 1 260 1 173 -7,0 %

Sosialtjeneste (F242, 243, 281) 3 799 2 142 -43,6 % 2 727 2 631 -3,5 %

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2 550 1 418 -44,4 % 1 024 978 -4,5 %

243 Tilbud til personer med rusproblemer 33 82 146,3 % 458 452 -1,3 %

281 Ytelse til livsopphold 1 215 641 -47,2 % 1 245 1 201 -3,5 %
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Analyse av ressursbruk på andre 
utvalgte områder 2020
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Analyse av ressursbruk på andre utvalgte områder 2020

• Vi har også utarbeidet en analyse som illustrerer kommunens ressursbruk på utvalgte områder som 

ikke inngår i inntektssystemet. I vurderingen av utgiftsnivået for de aktuelle områdene har vi tatt høyde 

for kommunens samlede beregnede utgiftsbehov. 

• Tallene viser at Nordreisa kommune på de utvalgte områdene, hadde merutgifter i forhold til 

landsgjennomsnittet på 10,0 mill. kr i 2020. Dersom vi justerer for kommunens samlede utgiftsbehov 

(ca. 15 prosent over landsgjennomsnittet), viser beregningen et samlet merforbruk på 5,8 mill. kr.

27

Netto driftsutgifter (i kr per innb.)
Mer-/mindreutgifter (mill. kr) 

sammenlignet med

Nordreisa 
kommune

Lands-
gjennomsnitt

Nordreisa «normert 
nivå»

Lands-
gjennomsnittet «Normert nivå»

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 983 808 927 0,8 0,3

Kultur 2 141 2 644 3 033 -2,4 -4,3

Kirke 866 610 700 1,2 0,8

Samferdsel 3 001 998 1 145 9,6 8,9

Brann og ulykkesvern 1 012 874 1 003 0,7 0,0

Sum 10,0 5,8

Ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF
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Illustrasjon av ressursbruk på andre utvalgte områder 2020

28

Ressursbruk på utvalgte områder utenfor IS. Nordreisa kommune 2020. Mill. kr. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF
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Mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. 
Nordreisa kommune 2020

29

Illustrasjon av ressursbruk på utvalgte områder utenfor IS. Nordreisa kommune 2020. Mill. kr. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Netto driftsutgifter 2020 (kr per 
innb.) 

Mer-/mindreutgifter 2020 (mill. kr) 
sammenlignet med

Nordreisa Landet Landet "Normert nivå»
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 983 808 0,8 0,3
301 Plansaksbehandling 255 270 -0,1 -0,3
302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid 106 24 0,4 0,4
303 Kart og oppmåling 134 93 0,2 0,1
335 Rekreasjon i tettsted 105 251 -0,7 -0,9
360 Naturforvaltning og friluftsliv 383 148 1,1 1,0
365 Kulturminnevern 0 22 -0,1 -0,1
Kultur 2 141 2 644 -2,4 -4,3
231 Aktivitetstilbud barn og unge 39 229 -0,9 -1,1
370 Bibliotek 322 302 0,1 -0,1
373 Kino 109 23 0,4 0,4
375 Muséer 100 112 -0,1 -0,1
377 Kunstformidling 0 182 -0,9 -1,0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 317 245 0,3 0,2
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 203 651 -2,2 -2,6
383 Musikk- og kulturskoler 326 295 0,1 -0,1
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg 482 330 0,7 0,5
386 Kommunale kulturbygg 243 274 -0,1 -0,3
Kirke 866 610 1,2 0,8
390 Den norske kirke 866 515 1,7 1,3
393 Gravplasser og krematorier 0 95 -0,5 -0,5
Samferdsel 3 001 998 9,6 8,9
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 115 -105 1,1 1,1
332 Kommunale veier 2 886 1 102 8,6 7,8
Brann og ulykkesvern 1 012 874 0,7 0,0
338 Forebygging av branner og andre ulykker 15 64 -0,2 -0,3
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 997 810 0,9 0,3
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Analyse av ressursbruk på andre utvalgte områder 2019-2020

Mer-/mindreforbruk sammenlignet med "normert nivå" (mill. kr)

2019 2020 Endring

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø -1,3 0,3 1,6

Kultur -4,5 -4,3 0,2

Kirke 0,8 0,8 0,0

Samferdsel 8,2 8,9 0,7

Brann og ulykkesvern -0,5 0,0 0,5

Sum 2,7 5,8 3,0

30

Netto driftsutgifter 2019 og 2020 (kr per innb.)

Nordreisa Landet

2019 2020 Endring 2019 2020 Endring

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 670 983 46,8 % 834 808 -3,1 %

Kultur 2 046 2 141 4,6 % 2 627 2 644 0,6 %

Kirke 856 866 1,2 % 603 610 1,1 %

Samferdsel 2 797 3 001 7,3 % 979 998 1,9 %

Brann og ulykkesvern 895 1 012 13,1 % 880 874 -0,7 %

Behovsindeks

2019 2020 Endring

Kostnadsindeks 1,1319 1,1471 1,3 %

Analyse av ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet Nordreisa kommune 2019-2020. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KMD/beregninger ved TF

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2019-2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kostnadsindeks 2019-2020. Nordreisa kommune. Kilde: KMD/TF
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Netto driftsutgifter 2019-2020 (kr per innb.)
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Netto driftsutgifter på områder utenfor IS fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2019-2020. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Nordreisa Landet
2019 2020 Endring 2019 2020 Endring

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 670 983 46,8 % 834 808 -3,1 %

301 Plansaksbehandling 317 255 -19,7 % 291 270 -7,0 %

302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid 54 106 97,0 % 41 24 -41,7 %

303 Kart og oppmåling 146 134 -8,0 % 103 93 -10,0 %

335 Rekreasjon i tettsted 92 105 15,1 % 235 251 7,0 %

360 Naturforvaltning og friluftsliv 62 383 522,7 % 142 148 3,8 %

365 Kulturminnevern 0 0 - 22 22 0,2 %

Kultur 2 046 2 141 4,6 % 2 627 2 644 0,6 %

231 Aktivitetstilbud barn og unge 135 39 -70,9 % 235 229 -2,5 %

370 Bibliotek 331 322 -2,8 % 309 302 -2,2 %

373 Kino 69 109 57,4 % 11 23 117,4 %

375 Muséer 68 100 46,8 % 115 112 -2,6 %

377 Kunstformidling 0 0 - 144 182 26,7 %

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 271 317 17,0 % 255 245 -4,0 %

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 156 203 30,3 % 630 651 3,3 %

383 Musikk- og kulturskoler 327 326 -0,4 % 300 295 -1,6 %

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg 431 482 11,8 % 363 330 -9,0 %

386 Kommunale kulturbygg 258 243 -5,6 % 266 274 3,1 %

Kirke 856 866 1,2 % 603 610 1,1 %

390 Den norske kirke 856 866 1,2 % 515 515 0,0 %

393 Gravplasser og krematorier 0 0 - 88 95 7,9 %

Samferdsel 2 797 3 001 7,3 % 979 998 1,9 %

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 61 115 88,8 % -137 -105 -23,4 %

332 Kommunale veier 2 736 2 886 5,5 % 1 116 1 102 -1,2 %

Brann og ulykkesvern 895 1 012 13,1 % 880 874 -0,7 %

338 Forebygging av branner og andre ulykker 7 15 133,6 % 65 64 -1,3 %

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 889 997 12,2 % 815 810 -0,6 %
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Ressursbruk i sammenlignbare 
kommuner 2020
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Ressursbruk i forhold til KOSTRA-gruppe 5, 2020

33

Nordreisa K-gr. 5 Mer-/mindreutgifter 2020
Kr per innb. Kr per innb. Kr per innb. Mill. kr

Barnehage 7 708 8 039 -330 -1,6

Administrasjon 6 566 7 595 -1 028 -4,9

Landbruk 236 408 -172 -0,8

Grunnskole* 17 504 16 323 1 181 5,7

Pleie og omsorg 25 287 28 006 -2 720 -13,1

Kommunehelse 4 228 4 698 -470 -2,3

Barnevern 3 166 2 210 955 4,6

Sosialtjeneste 2 142 2 032 109 0,5

Sum -2 474 -11,9

Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder (kr per innb.) og mer-/mindreutgifter 2020. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

Nordreisa K-gr. 5 Mer-/mindreutgifter 2020

Kr per innb. Kr per innb. Kr per innb. Mill. kr

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 983 1 082 -98 -0,5

Kultur 2 141 3 027 -887 -4,3

Kirke 866 1 055 -189 -0,9

Samferdsel 3 001 2 081 921 4,4

Brann og ulykkesvern 1 012 1 318 -306 -1,5

Sum -559 -2,7

Netto driftsutgifter på utvalgte områder utenfor inntektssystemet (kr per innb.) og mer-/mindreutgifter 2020. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

*Justert for trekk privat skole på 14,4 mill. kr
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Ressursbruk på sentrale tjenesteområder 2020

34

Behovskorrigerte netto driftsutgifter i kr per inn. Sentrale tjenesteområder. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF
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Ressursbruk på andre områder 2020
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Framtidig tjenestebehov
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Innledning

• Vi har utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolkningsutvikling for 

Nordreisa kommune. Disse scenariene vil være et godt grunnlag for 

beskrivelser av eventuelt framtidig omstillingsbehov. Vi vil her se på 

hvilke konsekvenser utviklingen vil kunne få for kommunens økonomi. 

• Med bakgrunn i scenariene har vi beregnet parametere (indikatorer) for 

demografikostnader, forsørgerbyrde og årsverksbehov. 

37

225



Oppsummering framtidig tjenestebehov

• Oppsummert er det anslått betydelig økte utgifter knyttet til den eldre 
delen av befolkningen i alle de tre scenariene, og analysene viser at 
framtidige økte demografikostnader i all hovedsak vil være knyttet til 
tjenesteområdet pleie og omsorg. 

– I alle scenariene er det anslått en lavere andel barn og unge og en høyere 
andel eldre.

• Vi har også sett på framtidig forsørgerbyrde og behov for kommunale 
årsverk på barnehage, grunnskole og pleie og omsorg

– Framskrivningene viser at forsørgerbyrden vil øke betydelig i årene 
framover. Det vil altså bli færre personer i yrkesaktiv alder bak hver 
pensjonist. 

– Framskrivingene viser at behovet for årsverk innen barnehage og 
grunnskole vil endres relativt lite fram til 2030 og 2040, mens behovet for 
årsverk innen pleie og omsorg vil øke uansett scenario. 

– H-scenariet vil gi lavest framtidig behov målt per 1000 innbyggere, sett i 
forhold til de to andre scenariene.
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Befolkningsframskrivinger
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Scenarier for Nordreisa

• Vi har laget ulike scenarier for befolkningsframskrivinger for Nordreisa 
kommune basert på ulike verdier av attraktivitet for bosetting og 
næringsliv. Filosofien bak dette er at kommuner kan påvirke sin egen vekst 
gjennom sin attraktivitet for bosetting og næringsliv. Attraktivitetsverdiene 
er hentet fra analysene av attraktivitet for de ti siste årene. Alle scenariene 
tar utgangspunkt i at SSBs framskriving for nasjonal befolkningsvekst skal 
bli som i hovedalternativet, men tar hensyn til ulike verdier av 
attraktiviteten for Nordreisa.
– I scenariet med høy attraktivitet ligger verdien for attraktivitet på 0,8-kvantilen, 

det vil si at attraktivitetsverdiene er bedre enn 80 prosent av alle kommunene. I 
scenariet med lav attraktivitet ligger verdien for attraktivitet på 0,2-kvantilen. 

– I middelalternativet (normal) er både bosteds- og næringsattraktiviteten lik null. 
Det betyr at både flyttetallene og arbeidsplassveksten i næringslivet er lik 
forventet verdi. Dette siste scenariet regner vi for å være det sannsynlige, der 
Nordreisa kommunes utvikling blir akkurat som forventet. I dette scenariet er 
kommunen verken attraktiv eller lite attraktiv. Dette betyr ikke at kommunen 
ikke forsøker å skape attraktivitet, men at kommunens innsats for å bli 
attraktive gir like gode resultater og er like effektiv som innsatsen til en 
gjennomsnittlig kommune. For mange kommuner kan en slik forventet utvikling 
være svakere enn det SSB (MMMM) legger til grunn. 
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Scenarier for Nordreisa

41

Befolkningsframskriving for ulike attraktivitetsscenarier. Nordreisa kommune. Kilde: SSB/TF
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Status: Alderssammensetning per 1.1.2021

• Tabellen viser 

befolkningssammensetningen for 

kommunen, fylket og landet per 

1.1.21. Som vi ser, har kommunen 

en høyere andel innbyggere over 

67 år enn landet for øvrig. 

• Andelen eldre over 67 år utgjorde 

19,6 prosent. Til sammenligning 

utgjorde andelen for fylket og 

landet hhv. 16,7 prosent og 15,8 

prosent. 

Nordreisa
Troms og 
Finnmark

Hele 
landet

0-5 år 5,0 5,8 6,4
6-15 år 12,3 11,2 11,9

16-66 år 63,0 66,3 66,0
67-79 år 14,5 12,3 11,4
80-89 år 4,2 3,7 3,5
90 år og eldre 0,9 0,7 0,9

0-66 år 80,4 83,3 84,2

67 år og eldre 19,6 16,7 15,8

42

Andel innbyggere i ulike aldersgrupper per 1.1.21. Kilde: SSB/beregninger ved TF 
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Befolkningsframskrivinger fram til 2040

• I tabellen er vist framtidig utvikling i ulike 

aldersgrupper med bruk av TFs 

framskrivingsalternativer. Når det gjelder 

befolkningsutvikling totalt, er det store variasjoner 

mellom de tre scenariene. I det mest pessimistiske 

scenariet (L) anslås en befolkningsendring på -17,3 

prosent fra 2021 til 2040, mens det i det mest 

optimistiske scenariet (H) anslås en endring på -0,3 

prosent. I middelscenariet (M) anslås den totale 

befolkningsendringen å bli -10,5 prosent. 

• I aldersgruppene 0–66 år er det anslått en utvikling 

på mellom -29,0 prosent og -9,3 prosent, mens det i 

aldersgruppene 67 år og eldre er anslått en utvikling 

på mellom +30,8 prosent og +36,6 prosent. 

• Scenariene skiller seg relativt lite når det gjelder 

utviklingen i antall eldre, fordi eldre personer sjelden 

flytter mellom kommuner. I alle scenariene er det 

anslått en lavere andel barn og unge og en høyere 

andel eldre. 

• Hvilken betydning dette får for det framtidige 

utgiftsbehovet for de ulike tjenesteområdene, 

omtales nærmere i neste avsnitt.

2021
2040

%-endring 2021-
2040

L M H L M H
0-5 år 243 200 229 276 -17,7 -5,8 13,6

6-15 år 593 378 419 483 -36,3 -29,3 -18,5

16-66 år 3 033 2 170 2 403 2 750 -28,5 -20,8 -9,3

67-79 år 696 755 771 798 8,5 10,8 14,7
80-89 år 202 368 372 379 82,2 84,2 87,6
90 år og eldre 45 110 111 111 144,4 146,7 146,7
Sum 4 812 3 981 4 305 4 797 -17,3 -10,5 -0,3
0-66 år 3 869 2 748 3 051 3 509 -29,0 -21,1 -9,3

67 år og eldre 943 1 233 1 254 1 288 30,8 33,0 36,6
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Personer i ulike aldersgrupper 2021 og 2040. Prosentvis endring 2021-2040. Nordreisa 
kommune. Kilde: TFs framskrivingsalternativer
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Framtidig utgiftsbehov
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Framtidig utgiftsbehov

• Vi har utarbeidet en analyse som skal illustrere hvordan 
befolkningsframskrivingene vil påvirke kommunens framtidige 
kostnader og utgiftsbehov. Vi har beregnet demografikostnadene totalt 
og fordelt på ulike aldersgrupper og tilhørende tjenesteområder i 
kommunen. 

• I beregningen av demografikostnadene baserer vi oss på det samme 
opplegget som Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) 
benytter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og 
effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste 
kommunen å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med 
befolkningsutviklingen.

• Demografikostnadene vil gjenspeiles gjennom inntektene fra staten, og 
analysen vil slik sett gi en indikasjon på hvilke økonomiske 
rammebetingelser kommunen vil ha for å håndtere framtidig 
befolkningsutvikling og endret utgiftsbehov. 

45
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Framtidig utgiftsbehov (forts.)

• Vi begynner med å se på 

hvordan utviklingen i 

utgiftsbehov på ulike 

tjenesteområder anslås å bli 

fram mot 2040. I figuren er 

framtidig beregnede 

demografikostnader fordelt på 

ulike tjenesteområder for 

kommunen. Framskrivingene er 

basert på M-scenariet fra TF. 

• Av figuren kan vi se at framtidige 

demografikostnader i all 

hovedsak vil kunne knyttes til 

tjenesteområdet pleie og 

omsorg.

46

Beregnet utgiftsbehov på ulike sentrale tjenesteområder 2021-2040. Framskrivingsalternativ 
M. Nordreisa kommune. Faste mill. 2021-kr. Kilde: TBU/beregninger ved TF
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Framtidig utgiftsbehov (forts.)

47

Utvikling i beregnet utgiftsbehov ulike sentrale tjenesteområder 2021-2040. Indeksert 
utvikling, 2021=100. Nordreisa kommune. Kilde: TBU/beregninger ved TF

• Figuren viser utvikling i beregnet 
utgiftsbehov for ulike sentrale 
tjenesteområder fra 2021 til 
2040. 

• Samlet sett er kommunens 
utgiftsbehov anslått å øke med 
ca. 7 prosent i perioden. På 
pleie og omsorg og er 
utgiftsbehovet anslått å øke med 
ca. 41 prosent. På områdene 
barnehage og grunnskole er 
utgiftsbehovet anslått å 
reduseres med hhv. ca. 3
prosent og 29 prosent. På 
øvrige områder er utgiftsbehovet 
anslått å reduseres med ca. 12 
prosent.
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Framtidig utgiftsbehov (forts.)

• I tabellen er vist akkumulerte 
demografikostnader for perioden 
2022-2040, basert på de ulike 
scenariene for befolkningsutvikling fra 
TF.

• De tre framskrivingsalternativene 
anslår demografikostnader på mellom 
2,0 mill. kr i det pessimistiske 
scenariet (L) og 52,3 mill. kr i det 
optimistiske scenariet (H). 

– For aldersgruppene under 66 år er det i 
alle scenariene anslått reduserte 
demografikostnader. Det vil si mellom -
62,5 i det pessimistiske scenariet (L) 
og -17,5 mill. kr i det optimistiske 
scenarioet (H).

– I aldersgruppene 67 år og eldre er det i 
alle scenariene anslått økte 
demografikostnader. Det vil si mellom 
64,5 mill. kr i det pessimistiske 
scenariet (L) og 69,8 mill. kr i det 
optimistiske scenariet (H).

48

L M H

0-5 år -7,0 -1,7 7,2

6-15 år -36,9 -29,9 -18,9

16-66 år -18,5 -13,4 -5,8

67-79 år 3,7 4,7 6,3

80-89 år 34,2 35,1 36,5

90 år og eldre 26,6 27,0 27,0

Sum 2,0 21,7 52,3

0-66 år -62,5 -45,0 -17,5

67 år og eldre 64,5 66,7 69,8

Beregnede demografikostnader 2022-2040 knyttet til den demografiske 
utviklingen. Aldersgrupper. Nordreisa kommune. Akkumulert. Faste mill. 2021-
kr. Kilde: TBU/beregninger ved TF
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Framtidig utgiftsbehov (forts.)

49

Beregnede demografikostnader 2022-2040 knyttet til den demografiske 
utviklingen. Tjenesteområder. Nordreisa kommune. Akkumulert. Faste mill. 2021-
kr. Kilde: TBU/beregninger ved TF

• Figuren viser beregnede 
demografikostnader for de ulike 
sentrale tjenesteområdene for 
perioden 2022–2040. 
– For området barnehage er det 

anslått demografikostnader på 
mellom -6 mill. kr (L) og +6 mill. 
kr (H).

– For grunnskole ligger 
kostnadsanslaget på -32 mill. kr 
(L) og -16 mill. kr (H)

– Anslaget for pleie og omsorg 
ligger på mellom +51 mill. kr og 
(L) og +63 mill. kr (H).

– På områdene helse, barnevern 
og sosialtjeneste (andre i 
figuren) er det anslått 
demografikostnader på mellom -
11 mill. kr (L) og -1 mill. kr (H).
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Forsørgerbyrde og framtidig 
årsverksbehov

50
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Forsørgerbyrde

• I figuren under har vi beregnet den såkalte 
forsørgerbyrden i kommunen fram mot 2040, 
basert på TFs framskrivinger. 

– Forsørgerbyrden viser forholdet mellom antall 
personer i arbeidsfør alder og antall eldre. 
Arbeidsfør alder er 20–66 år, mens de eldre 
aldersgruppene er 67 år og over, og 80 år og 
over. En reduksjon i forholdstallet mellom de to 
aldersgruppene betyr at det er færre innbyggere i 
yrkesaktiv alder per innbygger i den eldre 
aldersgruppen, altså blir forsørgerbyrden større. 

• Forholdstallet for aldersgruppen 67 år og eldre 
(3,0 i 2021) anslås i 2040 å ligge mellom 1,6 (L-
scenariet) og 2,0 (H-scenariet). Forholdstallet 
for aldersgruppen 80 år og eldre (11,3 i 2021) 
anslås i 2040 til mellom 4,2 (L-scenariet) og 5,2 
(H-scenariet). H-scenariet vil dermed gi høyest 
andel arbeidsføre innbyggere i forhold til eldre 
innbyggere. Dette innebærer at kommunen må 
lykkes i å bli attraktive for å redusere 
forsørgerbyrden per innbygger.

– For landsgjennomsnittet er forholdstallet (3,9 og 
14,0 i 2021) anslått til hhv. 2,5 og 6,8 i 2040.

• Basert på utviklingen i de ulike aldersgruppene 
kan vi også anslå framtidig behov for årsverk 
innenfor de sentrale velferdsområdene 
barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. 

51

Antall innbyggere 20-66 år i forhold til eldre innbyggere. 2021, 2030 og 2040. Nordreisa 
kommune. TF framskrivinger L, M og H. Kilde: SSB/beregninger ved TF
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Framtidig årsverksbehov

52

Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 1000 innbyggere i arbeidsfør alder (20-66 år). 2020, 
2030 og 2040. Nordreisa kommune. TF framskrivinger L, M og H. Kilde: SSB/beregninger ved TF

• Vi har beregnet framtidig behov for årsverk basert 

på TFs befolkningsframskrivinger. 

– I anslagene av framtidig tjenestebehov er det lagt til 

grunn samme standard og dekningsgrad som i dag. 

Det er ikke tatt hensyn til teknologisk utvikling eller 

andre samfunnsendringer som kan påvirke 

tjenestebehovet framover. Det er også viktig å merke 

seg at ulike kommuner har ulikt behov for årsverk per 

bruker innenfor de ulike tjenestene, og at årsverk per 

bruker ikke nødvendigvis sier noe om effektiviteten 

innenfor de ulike sektorene.

• Figuren viser at behovet for årsverk på barnehage 

og grunnskole vil endres relativt lite fram til 2030 og 

2040. Behovet for årsverk på pleie og omsorg i 

2040 (per 1000 innb. 20–66 år) varierer fra 113 i H-

scenariet til 143 i L-scenariet. L-scenariet vil 

dermed gi størst økning i framtidig behov for 

årsverk innen pleie og omsorg. Behovet for årsverk 

vil uansett hvilket av scenariene vi legger til grunn 

øke kraftig i årene framover. Dette må ses i lys av 

eldrebølgen og gjelder for alle landets kommuner. 

Anslått framtidig behov målt i årsverk er vist i 

vedlegg.

• For landsgjennomsnittet er behovet for årsverk på 

barnehage, grunnskole og pleie og omsorg anslått 

til hhv. 24, 23 og 66 i 2040 (per 1000 innb. 20-66 

år).
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Vedlegg
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Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 
2019-2021 – fordelt på delkostnadsområder

54

Delkostnadsområder

Utgiftsutjevningen 2019-2021 – fordelt på delkostnadsområder. Nordreisa kommune. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder Utslag fra delkostnadsnøklene
Tillegg/trekk (omfordeling) for 

kommunen i 1000 kr

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Barnehage 0,8676 0,8475 0,8076 -5 600 -6 595 -8 402

Administrasjon 1,1644 1,1787 1,1814 3 434 3 935 4 037

Landbruk 2,2390 2,2794 2,2460 650 737 715

Grunnskole 1,1230 1,1422 1,1095 8 073 9 669 7 600

Pleie og omsorg 1,2954 1,3086 1,2853 26 194 28 984 27 600

Kommunehelse 1,2138 1,2272 1,2245 2 776 3 217 3 311

Barnevern 1,0423 1,1159 1,1402 478 1 342 1 557

Sosialtjeneste 0,8597 0,8885 0,8835 -2 077 -1 736 -1 790

Kostnadsindeks 1,1319 1,1471 1,1265 33 913 39 582 34 658

Nto.virkn. statl/priv. skoler -11 317 -11 775 -11 880

Sum utgiftsutjevn m.m. 22 596 27 806 22 778
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Beregnet utgiftsbehov delkostnadsnøkler, Nordreisa 2020 (1)

55

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Basiskriteriet 0,0765 3,3910 18,3 %

Innbyggere i alt 0,9235 0,9954 -0,4 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,1787 17,9 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for administrasjon. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Barn 2-5 år 0,7816 0,8611 -10,9 %

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1042 0,8703 -1,4 %

Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,7340 -3,0 %

Kostnadsindeks 1,0000 0,8475 -15,2 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for barnehage. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Landbrukskriteriet 1,0000 2,2794 127,9 %

Kostnadsindeks 1,0000 2,2794 127,9 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for landbruk. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF
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Beregnet utgiftsbehov delkostnadsnøkler, Nordreisa 2020 (2)

56

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til 

«hovedindeks»

Innbyggere 0-66 år 0,1431 0,9586 -0,6 %

Innbyggere 67-79 år 0,1101 1,2460 2,7 %

Innbyggere 80-89 år 0,2025 1,1924 3,9 %

Innbyggere over 90 år 0,1068 1,1098 1,2 %

PU 16 år og over 0,1406 1,6823 9,6 %

Ikke-gifte 67 år og over 0,1313 1,4814 6,3 %

Standardisert antall døde 0,1313 1,1647 2,2 %

Sonekriteriet 0,0112 2,2528 1,4 %

Nabokriteriet 0,0112 2,2101 1,4 %

Basiskriteriet 0,0119 3,3910 2,8 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,3086 30,9 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter
Utgiftsbehovsindeks

Bidrag til
«hovedindeks»

Innbyggere 6-15 år 0,9219 1,0710 6,5 %

1.gen innvandrere 0,0277 0,9960 0,0 %

Sonekriteriet 0,0188 2,2528 2,4 %

Nabokriteriet 0,0188 2,2101 2,3 %

Basiskriteriet 0,0128 3,3910 3,1 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,1422 14,2 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF
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Beregnet utgiftsbehov delkostnadsnøkler, Nordreisa 2020 (3)
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Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,4122 1,3169 13,1 %

Lavinntektskriteriet 0,2577 0,9497 -1,3 %

Innbyggere 0-22 år 0,3301 0,9948 -0,2 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,1159 11,6 %

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Uføre 18-49 år 0,1126 0,9699 -0,3 %

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,1459 0,3714 -9,2 %

Opphopningsindeks 0,1658 0,9487 -0,9 %

Aleneboende 30-66 år 0,3371 1,0121 0,4 %

Innbyggere 16-66 år 0,2386 0,9497 -1,2 %

Kostnadsindeks 1,0000 0,8885 -11,2 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for barnevern. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Utslag på delkostnadsnøkkelen for sosialtjeneste. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Innbyggere 0-22 år 0,2888 0,9948 -0,2 %

Innbyggere 23-66 år 0,3090 0,9408 -1,8 %

Innbyggere 67 år og over 0,2987 1,2243 6,7 %

Sonekriteriet 0,0291 2,2528 3,6 %

Nabokriteriet 0,0291 2,2101 3,5 %

Basiskriteriet 0,0453 3,3910 10,8 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,2272 22,7 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Nordreisa kommune 2020. Kilde: KMD, beregninger ved TF
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Befolkningsprognoser fra TF 2022-2040

58

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
0-5 år 243 251 245 245 244 238 233 231 226 224 221 218 214 211 210 206 204 204 203 200
6-15 år 593 571 570 545 526 507 476 466 450 438 424 424 417 412 407 400 393 387 381 378
16-66 år 3 033 3 005 2 954 2 922 2 891 2 861 2 846 2 802 2 765 2 728 2 690 2 625 2 571 2 522 2 481 2 417 2 350 2 290 2 224 2 170
67-79 år 696 700 707 725 725 722 705 696 695 691 680 680 697 693 688 699 714 726 743 755
80-89 år 202 207 212 221 237 252 280 302 319 335 343 363 366 373 374 380 376 370 368 368
90 år og eldre 45 43 50 45 44 42 48 49 50 52 53 56 62 64 70 78 91 99 106 110
Sum 4 812 4 777 4 738 4 703 4 667 4 622 4 588 4 546 4 505 4 468 4 411 4 366 4 327 4 275 4 230 4 180 4 128 4 076 4 025 3 981
0-66 år 3 869 3 827 3 769 3 712 3 661 3 606 3 555 3 499 3 441 3 390 3 335 3 267 3 202 3 145 3 098 3 023 2 947 2 881 2 808 2 748
67 år og eldre 943 950 969 991 1 006 1 016 1 033 1 047 1 064 1 078 1 076 1 099 1 125 1 130 1 132 1 157 1 181 1 195 1 217 1 233

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
0-5 år 243 251 250 251 249 245 243 240 240 238 236 235 233 233 232 230 232 231 230 229
6-15 år 593 576 576 550 532 516 487 480 465 455 443 445 440 439 437 431 427 423 423 419
16-66 år 3 033 3 025 2 988 2 975 2 949 2 935 2 930 2 900 2 875 2 842 2 828 2 773 2 726 2 692 2 663 2 616 2 554 2 501 2 449 2 403
67-79 år 696 702 710 725 728 724 710 699 705 696 688 697 705 703 702 713 730 742 762 771
80-89 år 202 207 212 221 237 252 280 302 319 336 344 363 366 374 377 382 376 374 372 372
90 år og eldre 45 43 50 45 44 42 48 49 50 52 53 56 62 64 70 78 91 99 106 111
Sum 4 812 4 804 4 786 4 767 4 739 4 714 4 698 4 670 4 654 4 619 4 592 4 569 4 532 4 505 4 481 4 450 4 410 4 370 4 342 4 305
0-66 år 3 869 3 852 3 814 3 776 3 730 3 696 3 660 3 620 3 580 3 535 3 507 3 453 3 399 3 364 3 332 3 277 3 213 3 155 3 102 3 051
67 år og eldre 943 952 972 991 1 009 1 018 1 038 1 050 1 074 1 084 1 085 1 116 1 133 1 141 1 149 1 173 1 197 1 215 1 240 1 254

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
0-5 år 243 255 255 256 256 254 255 256 255 257 259 261 261 263 266 268 270 272 273 276
6-15 år 593 582 580 561 546 531 503 499 488 480 469 475 475 478 478 477 478 480 483 483
16-66 år 3 033 3 058 3 030 3 037 3 033 3 036 3 052 3 040 3 031 3 021 3 024 2 980 2 958 2 938 2 918 2 884 2 841 2 818 2 779 2 750
67-79 år 696 702 713 729 732 729 714 710 710 705 699 703 718 718 715 731 748 765 785 798
80-89 år 202 207 212 221 237 252 280 303 320 336 346 365 366 377 379 385 380 380 377 379
90 år og eldre 45 43 50 45 44 42 48 49 50 52 53 56 62 64 70 78 91 100 106 111
Sum 4 812 4 847 4 840 4 849 4 848 4 844 4 852 4 857 4 854 4 851 4 850 4 840 4 840 4 838 4 826 4 823 4 808 4 815 4 803 4 797
0-66 år 3 869 3 895 3 865 3 854 3 835 3 821 3 810 3 795 3 774 3 758 3 752 3 716 3 694 3 679 3 662 3 629 3 589 3 570 3 535 3 509
67 år og eldre 943 952 975 995 1 013 1 023 1 042 1 062 1 080 1 093 1 098 1 124 1 146 1 159 1 164 1 194 1 219 1 245 1 268 1 288

Befolkningsprognose alternativ L. Nordreisa kommune 2020. Kilde: TF

Befolkningsprognose alternativ M. Nordreisa kommune 2020. Kilde: TF

Befolkningsprognose alternativ H. Nordreisa kommune 2020. Kilde: TF
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Årlige demografikostnader 2022-2040
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Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg Andre

Årlige demografikostnader 2022-2040 knyttet til den demografiske utviklingen. 
Aldersgrupper. Nordreisa kommune. Akkumulert. Faste mill. 2021-kr. Kilde: 
TBU/beregninger ved TF

Årlige demografikostnader 2022-2040 knyttet til den demografiske utviklingen. 
Tjenesteområder. Nordreisa kommune. Akkumulert. Faste mill. 2021-kr. Kilde: 
TBU/beregninger ved TF
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Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Kommunestyret tar 2.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021: 

 

 

Link til digital presentasjon av økonomirapport for 2.kvartal 2021: 
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https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-økonomirapport_2kvartal_2021/ 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført budsjettkontroll for 2.kvartal i 2021. Regnskap og budsjett for 2.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. Postene i budsjettet er periodisert og 
standardiserte periodiseringsnøkler, og lederne kan i tillegg periodisere sitt budsjett ytterligere 
slik at det blir i tråd med forventet forbruk. Kolonnen "Rev.bud hiå" er revidert budsjett hittil i 
år og viser det beløpet som er forventet forbrukt per den måneden som rapporteres på. Kolonnen 
"Regnskap hiå" er regnskap hittil i år. Kolonnen "Avvik hiå" er avviket mellom forventet 
budsjettforbruk hittil i år og regnskap hittil i år. Det gjenstår endel periodiseringer av store 
budsjettposter med avvikende forbruk før tallet i avvikskolonnen er reelt. Samtlige 
virksomhetsledere ha fått opplæring i periodisering slik at avvikene blir mindre og det vil være 
mindre behov for analysearbeid for lederne. 
 

Vurdering 

2.kvartalsrapport 2021 for Nordreisa kommune viser at kommunen har noe merforbruk, og det 
gjør tiltak i sektorene for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt. 

Den største utfordringen er innenfor sektor for helse og omsorg, der sektoren fikk tilført kr 6,5 
mill i forrige rapportering. Tjenestene har flere utfordringer; demografiutviklingen med økt 
antall eldre (derav økte behov), pasienter med utagerende adferd, utfordringer med rekruttering. 
Mangelen på kvalifisert arbeidskraft medfører økt bruk av vikarbyrå i forbindelse med 
ferieavvikling, både innenfor sykepleiere og leger. I tillegg krever stram økonomistyring at 
sektoren må gjøre harde prioriteringer samtidig som dagens måte å drifte tjenestene på må 
endres.  For å få dette til krever det samspill mellom tjenestene, og samspill mellom politisk og 
administrasjon.  Det er i denne rapporten foreslått interne reguleringer i sektoren, og i tillegg økt 
inntekt.   

Innenfor sektor for oppvekst og kultur er det barnevernstjenesten som har størst utfordring. 
Tjenesten har fått bedre oversikt over driften siden forrige rapportering og har jobbet godt 
innenfor økonomiområdet. De har imidlertid fortsatt utfordringer med å oppnå budsjettbalanse, 
og har endel etterslep fra 2020.  Sektoren er i gang med å reetablere et familesenter ihht vedtak 
fra kommunestyret og vedtak i oppvekst og kultur. Det er tilsatt en virksomhetsstilling for 
familiesenteret som skal finansieres innenfor eksisterende ramme. Virksomhetsledere starter i 
sin stilling 1.11.2021. Sektore gjør tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt.   

Innenfor sektor for drift og utvikling er det merforbruk på byggdrift som skyldes akutte 
reparasjoner på bygg. Det er harde prioriteringer på hvilke reparasjoner som gjøres. Det er 
usikkerhet rundt kostnader med utskifting av en stikkrenne på kommunal vei Nordkjosveien.   

Sektor for administrasjon, politikk og interkommunale samarbeid er man innenfor de 
økonomiske rammene.   

Når det gjelder sentrale områder får kommunen økte inntekter som innbyggertilskuddet og det 
foreslås regulert inn kr 1,7 mill i rammetilskuddet. Beregningen av avdrag viser at kommunen 
må betale kr 1,1 mill mer i avdrag i 2021 og foreslår dette regulert inn.   
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Når det gjelder sykefravær ble det på 9,77 % i andre kvartal. Kommunen har som mål å ha et 
arbeidsnærvær på 92 % og det jobbes innenfor området i hele organisasjonen.   

Nordreisa kommune vil ha et meget anstrengt økonomisk utgangspunkt resten av 
året, spesielt innenfor sektor for helse og omsorg. Vi er avhengig av ytterligere reduksjon av 
tjenesteområdene for å tilpasse utgiftene til inntektene. Kommunalsjefene må i tillegg vurdere 
kostnadskutt innenfor alle sine tjenesteområder for resten av året. 

Kommunedirektøren viser for øvrig til kommentarer og analyser som fremkommer i 
kvartalsrapporten. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1206-12 

Arkiv:                D11  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 13.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/21 Nordreisa formannskap 23.09.2021 

 

Forslag til samarbeidsavtale Nedre Nordreisa skytterlag og Nordreisa 
skytterlag 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1     Oversendelse forslag til samarbeidsavtale 
2 Samarbeidsavtale 
3 Svar forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa og Nedre Nordreisa skytterlag. 
4 Svar til forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa 

skytterlag 
5 Svar på forslag til samarbeidsavtale 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Formannskapet viser til den pågående konflikten mellom Nedre Nordreisa skytterlag og 

Nordreisa skytterlag og henstiller partene til å starte mekling med mål om en 
samarbeidsavtale eller fusjon av lagene. 

2. Formannskapet anmoder Troms fylkeskommune, som har tildelt spillemidler til 
anleggene, å bidra til konstruktive løsninger slik at skyttersporten i regionen kan utvikle 
seg på en positiv måte. 

3. Formannskapet ber Det frivillige skytter vesen DFS om å engasjere seg i saken og starte 
mekling mellom skytterlagene. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Det har i flere år vært konflikt mellom Nedre Nordreisa skytterlag og Nordreisa skytterlag om 
bruken av skytebanene i Kjellerskogen. Den har toppet seg de tre siste åra ved at Nedre 
Nordreisa skytterlag ikke har kunnet bruke anlegget i Kjellerskogen. 
 
Det har i løpet av våren 2021 vært holdt flere møter mellom partene, der ordfører, 
kommunedirektør og kulturkonsulent har deltatt. I tillegg har spillemiddelansvarlig hos 
fylkeskommunen deltatt på noen av møtene. 
På bakgrunn av disse møtene sendte kommunedirektøren ut et forslag til samarbeidsavtale 22. 
juni 2021. Nedre Nordreisa skytterlag har i epost datert 28.06.21 godkjent kommunens forslag 
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til avtale.  Nordreisa skytterlag har i epost datert 01.09.21 gitt klar tilbakemelding at de ikke kan 
akseptere forslag til avtale.» 
 
Ordfører ønsker på denne bakgrunn å ta saken opp politisk.  
 
Kommentarer fra Nedre Nordreisa skytterlag til forslag til avtale: 
 
Nedre Nordreisa skytterlag har gjennomført styremøte i dag 28.juni, angående 
samarbeidsavtalen mellom Nordreisa og Nedre Nordreisa skytterlag. 
Styret gikk enstemmig inn for å følge vedlagt avtale. 
Når Nordreisa skytterlag har behandlet denne avtalen, er Nedre Nordreisa skytterlag klar for å 
undertegne denne. 
 
Kommentarer fra Nordreisa skytterlag 
 
Forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa skytterlag. 
Viser til forslag for samarbeidsavtale fra Nordreisa kommune. 
Her er en mange punkter som Nordreisa skytterlag ikke kan være med på. 
Pk 2. Nordreisa skytterlag har i alle år hatt ansvar for 100m banen. I forslaget står det at 
Nordreisa skytterlag beholder inntektene for disse aktiviteter. Hvilke aktiviteter gir inntekter? 
Nordreisa skytterlag sine medlemmer betaler kr 50.- pr treningskveld, kan vi pålegge det samme 
for Nedre Nordreisa skytterlag? 
Hva med skytterstevner, kr 50.- pr deltaker? 
 
Pk 5. Nordreisa skytterlag kan dessverre ikke dele inntektene fra storvilt oppskytingen. Det er 
der vi får vår inntekt til å betale våre samlede forpliktelser. 
Pk 6. Det var dette punktet som førte til at Nedre Nordreisa sluttet å bruke skytterbanen til 
Nordreisa skytterlag. I 2017 kostet drifta av 100m + drifta av banen ca kr 35000.- . Dette ble 
for kostbart for Nedre Nordreisa skytterlag og førte til et voldsom protest og skriveri til ½ 
kongerike fra deres side.   
 
Pk 9. Vil dette si at lagene i Kjellerskogen flerbrukssenter ikke er berettig til støtte fra Nordreisa 
kommune hvis ikke Nedre Nordreisa skytterlag etabler seg på flerbrukssentret? 
 
200m. 
Nordreisa skytterlag har planer om nye skiver på 200m, men har i dag bare 1 elektronisk på 
200m. Når 200m er ferdig utbygd kan Nedre Nordreisa skytterlag bruke den også. 
 
Nedskriving av banen. 
Normal nedskriving av anlegget er 10 år. Nordreisa skytterlag har brukt  
kr 400 000.- i egenkapital og dugnad på banen. Det vil si at vi må nedskrive banen med kr 40 
000.- i året. Må Nordreisa skyttelag stå alene for disse kostnader? 
I år har Nordreisa skytterlag brukt kr 50 000.- på banen + alle faste kostnader. 
Vil Nedre Nordreisa skytterlag være med å dele på dette? 
Vil Nedre Nordreisa skytterlag bruke skytterbane til Nordreisa skytterlag må dem også være 
med å dele utgiftene på bane.  
Vi har dessverre opplevd noe fra Nedre Nordreisa skytterlag som vi ikke kan godta. I 2017 ble 
det gjennomført storvilt oppskyting på vanlig 100m skiver, på vår bane, noe som er helt ulovlig. 
I 2021 blir det utført storviltoppskyting vil siden av elgtrekke, av 2 av styret i Nedre Nordreisa 
skytterlag. Elgtrekken er godkjent som storvilt oppskyting, men det er ikke noe godkjent 100m 
bane der. Dette er på et område som disponeres av Nordreisa Jeger&fisk. 
Dette svekker tilliten til Nerdre Nordreisa skytterlag. 
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Vurdering 
 
Konflikten mellom Nedre Nordreisa skytterlag og Nordreisa skytterlag er gammel. Etter at 
Nedre Nordreisa skytterlag flyttet til Kjellerskogen i 1995 har de vært samlet på en bane, men 
det har vært gnisninger mellom lagene. Dette har toppet seg de siste tre åra ved at Nedre 
Nordreisa skytterlag er utestengt fra banen. 
 
Nordreisa kommune synes denne konflikten er svært uheldig og ønsker å bidra til at partene 
finner en løsning. Det er gjennomført flere møter, og utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale, 
men ut ifra tilbakemeldingene må det jobbes mer med denne saken.  
 
Fra kommunens side ser en to alternative utfall av dette. Det ene er videre arbeid for å komme 
fram til en samarbeidsavtale. Det andre er vurdering om en sammenslåing av lagene kan være en 
bedre langsiktig løsning.  
 
For begge alternativ anbefaler vi at det oppnevnes en nøytral mekler som sammen med styrene 
kan jobbe seg gjennom saken. Det Frivillige Skyttervesen bør være aktuelle som mekler i denne 
vanskelige saken.  I dette arbeidet mener vi at begge skytterlagene nå må sette en strek og se 
framover med sikte på å utvikle anleggene og skyttersporten i regionen.  
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 22.06.2021 09:46:39
Til: Birger Solbakken; Per Wiggo Teigen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; Johnni Terje Håndstad; Dag Funderud; Nordreisa kommune

Emne: Forslag til samarbeidsavtale mellom skytterlagene i Nordreisa
Vedlegg: Document 10.docx
Til Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa skytterlag

 
 
Viser til møte tidligere i vår.
 
Vi har laget forslag til en forenklet avtale mellom skytterlagene i Nordreisa.
Vi håper at dette kan danne grunnlaget for et konstruktivt samarbeide mellom skytterlagene.
 
 
Med hilsen
Nordreisa kommune
 
Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
Mobiltelefon +47 91300046
Kontortelefon +47 77588003
 
 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett
Besøksadresse: Sentrum 17, Storslett
 
 
Kopi: Troms og Finnmark fylkeskommune
          Ordfører
          Postmottak (for journalføring av denne utg. epost m/ vedlegg)
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      SAMARBEIDSAVTALE 

mellom  

       Nordreisa Skytterlag og Nedre Nordreisa Skytterlag 

 

1. Nordreisa Skytterlag og Nedre Nordreisa Skytterlag inngår samarbeidsavtale om felles bruk 
av skytebanen i Kjellerskogen.  Skytebanen på eiendommen gnr. 25, bnr. 1, festenr. 5 i 
Nordreisa kommune eies av Nordreisa Skytterlag. 

2. Nordreisa Skytterlag har ansvaret for å utstyre 100 meters-banen, og organisere tilbud om 
treningsskytinger på banen.  Treningene skal være åpen for medlemmene av begge 
skytterlagene.  Nordreisa Skytterlag beholder inntektene for disse aktivitetene. 

3. Nedre Nordreisa Skytterlag har ansvaret for å utstyre 200 meters-banen, og organisere tilbud 
om treningsskytinger på banen.  Treningene skal være åpen for medlemmene av begge 
skytterlagene. Nedre Nordreisa Skytterlag beholder inntektene for disse aktivitetene. 

4. Skytterlagene drøfter nærmere mulighetene for å arrangere konkurranser i fellesskap. 
5. Skytterlagene utarbeider i fellesskap aktivitetsplan og terminliste som viser planlagte 

trenings- og konkurranseaktiviteter.  Begge skytterlagene skal organisere trening og 
oppskyting for storviltjegere.  Skytterlagene avklarer nærmere eventuelle felles 
treningsskytinger og oppskytinger.  Aktivitetsplanen og terminlisten må tilpasses de samlede 
aktiviteter ved Kjellerskogen flerbrukssenter. 

6. Nedre Nordreisa Skytterlag skal innbetale til Nordreisa Skytterlag 50 % av utgiftene ved drift 
av skytebanen i 2017.  De samlede utgiftene utgjør maksimalt kr 35.000, og skal 
dokumenteres ved kopi av regnskap. 

7. Begge skytterlagene skal betale sin forholdsmessige andel av leie for bruk av grunn.  For øvrig 
skal partene ikke betale vederlag til hverandre for respektiv bruk av anlegg og utstyr. 

8. Nedre Nordreisa Skytterlag kan ikke foreta større ombygginger av 200 meters-banen uten at 
dette er godkjent av Nordreisa Skytterlag. 

9. Skytterlagene vil via Kjellerskogen flerbrukssenter søke Nordreisa kommune om tilskudd til 
oppgradering av veien fram til skytebanene og flerbrukssenteret.  Videre vil partene via 
flerbrukssenteret jobbe for oppgradering av øvrig infrastruktur (toaletter, vann m.v.), og her 
vil man også søke ekstern finansiering, blant annet fra Nordreisa kommune. 

10. Denne avtale skal gjelde fra dagens dato og fram til 31.12.2023. Avtalen skal evalueres 
høsten 2023, og dette vil danne grunnlag for nye drøftelser og videreføring av samarbeidet 
mellom skytterlagene. 

 

 

Nordreisa, ….... 2021. 

 

 

Nordreisa Skytterlag       Nedre Nordreisa Skytterlag
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 07.09.2021 16:23:25
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Dag Funderud

Emne: FW: Forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa og Nedre Nordreisa skytterlag.
Vedlegg: Svar til forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa skytterlag.docx
 
 

From: Birger Solbakken <birger.solbakken@nordreisa.kommune.no> 
Sent: Monday, September 6, 2021 8:08 AM
To: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Per Wiggo Teigen
(perwiggoteigen@gmail.com) <perwiggoteigen@gmail.com>
Cc: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Kristiansen Per Jarle <pjk@dfs.no>; Jostein Risvik
(josteinrisvik@gmail.com) <josteinrisvik@gmail.com>; Johnni Terje Håndstad <johnni.handstad@tffk.no>;
Henriksen Trond Are <trond@abex.no>; Pål Fredriksen (pal.fredriksen@nordtroms.net)
<pal.fredriksen@nordtroms.net>; stialo <stialo@hotmail.com>; Carina Jensen (carina_jensen@hotmail.com)
<carina_jensen@hotmail.com>; Arvid Bergmo (arvid.bergmo@gmail.com) <arvid.bergmo@gmail.com>
Subject: Forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa og Nedre Nordreisa skytterlag.
 
Nedre Nordreisa skytterlag har avholdt et styremøte på telefon, angående å gi svar til Nordreisa skytterlag som
gjelder samarbeidsavtalen.
Nedre Nordreisa skytterlag har gitt svar ihht. virkeligheten som har skjedd på skytebanen i Kjellerskogen.
Nedre Nordreisa har nå vært utestengt fra skytterbanen i Kjellerskogen over 3 år.
Hvis det er et lag som har tapt sportslig og økonomisk, så er det Nedre Nordreisa.
Vi har vært nødt til å arrangere stevner og treninger i nabokommuner pga. utestengelsen.
Det må nå skje noe fra Nordreisa kommune sin side.
Det er gitt altfor mye offentlige midler til skytebanen i Kjellerskogen, til ikke benyttes til formålene for tildeling
av offentlige midler.
Her hviler det et ansvar for kontrollmyndigheter.
Det må innkalles til et nytt møte for avklare ting, og få på plass trening/konkurranser i Kjellerskogen for aktive
skyttere i DFS.
Nedre Nordreisa ble beordret til Kjellerskogen av kommunestyre i 1995.
Nedre Nordreisa hadde mange andre banealternativ som ble nedstemt av kommunestyre.
 
På vegne av Nedre Nordreisa skytterlag.
Birger Solbakken, Leder.
 
 
1.vedlegg
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Forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa 
skytterlag. 
 
Viser til forslag for samarbeidsavtale fra Nordreisa kommune. 
 
 
Her er en mange punkter som Nordreisa skytterlag ikke kan være med på. 
 
Svar: 
Nordreisa skytterlag er kun et jegerlag og er ikke interessert i DFS skyting.  
De ser på samarbeidsavtalen som hemmende for sin spesielle aktivitet. 
 
 
Pk 2. Nordreisa skytterlag har i alle år hatt ansvar for 100m banen.  
 
I forslaget står det at Nordreisa skytterlag beholder inntektene for disse aktiviteter. 
Hvilke aktiviteter gir inntekter? Nordreisa skytterlag sine medlemmer betaler kr 50.- 
pr treningskveld, kan vi pålegge det samme for Nedre Nordreisa skytterlag? 
Hva med skytterstevner, kr 50.- pr deltaker? 
 
Svar: 
Nedre Nordreisa skytterlag fra vi kom opp Kjellerskogen i 1996.I 1997 kjøpte Nedre 
Nordreisa motor, vire og bygde vogna til skivetrekket 100m. 
Konrad Nilsen hadde stort sett eneansvar for skivetrekket fra 1997 til 2016, og tok seg 
av all vedlikehold av 100m banen. 
 
Det er ihht. skytterboka at alle lag selv bestemmer over hva som settes som 
treningsavgift i den enkelte klubb. 
Hvis de aktive skytterne skulle betale kr.50,- pr. treningsrunde, ville det ikke vært 
aktive skyttere i DFS. En slik avgift hadde gjort det umulig å satse.     
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Pk 5. Nordreisa skytterlag kan dessverre ikke dele inntektene fra storvilt 
oppskytingen. Det er der vi får vår inntekt til å betale våre samlede forpliktelser. 
 
Svar: 
Nedre Nordreisa hadde et forslag om felles oppskyting av storviltprøven med 
følgende fordelingsnøkkel: 
2/3 av inntektene går til Nordreisa skytterlag, og 1/3 til Nedre Nordreisa. 
På fellesmøte 28.april 2021 på formannskapssalen fikk vi melding om at lagene kunne 
drive oppskyting hver sin dag. 
På samme møte ble det også informert at Nordreisa skytterlag var gjeldfri. 
Disse tingene ble det informert fra leder i Nordreisa skytterlag. 
Corona erstatningene/bevilgningene til laget deres er betydelige. 
Økonomien burde være meget gode for laget deres, i motsetning til oss i Nedre 
Nordreisa som har kun hatt utgifter de seneste årene.  
 
Pk 6. Det var dette punktet som førte til at Nedre Nordreisa sluttet å bruke 
skytterbanen til Nordreisa skytterlag. I 2017 kostet drifta av 100m + drifta av banen 
ca kr 35000.- .  
Dette ble for kostbart for Nedre Nordreisa skytterlag og førte til et voldsom protest 
og skriveri til ½ kongerike fra deres side. 
 
Svar: 
Nedre Nordreisa hadde et styrevedtak i 2017 at vi kunne betale de faktiske utgiftene 
for vedlikehold av skytebanene 100/200m. 
Summen på kr.35000,- var en sak Nedre Nordreisa skytterlag ikke kunne være med å 
betale på.    
Grunnen til summen på kr.35000,- , var at en storviltjeger skaut sund skive 1 på 
100m. banen. Arvid Bergmo var medlem i Nordreisa skytterlag da, og skyteleder for 
Nordreisa skytterlag da denne skiva ble ødelagt. 
Skivene på 100m er ikke beregnet til å brukes til grov kaliber, og spesielt ikke av 
jegere som skyter for sjelden.  
Skiva er av stål, og ubrukelig til sleivskudd med grov kaliber. 
 
Hvis banen Nordreisa skytterlag eier ikke tåler å ses i kortene av personer/medier er 
dette et stort eget problem for dere.  
Nordreisa skytterlag må tåle å bli kikket i kortene. De som bevilger offentlige penger, 
må bli kjent med at Nordreisa skytterlag har fått store summer i kraft av 
medlemskapet sitt i DFS. Det er knyttet forpliktelser til dette. 
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Pk 9. Vil dette si at lagene i Kjellerskogen flerbrukssenter ikke er berettig til støtte fra 
Nordreisa kommune hvis ikke Nedre Nordreisa skytterlag etabler seg på 
flerbrukssentret? 
 
Svar: 
På dette punktet er svaret enkelt å gi.  
Nedre Nordreisa er uønsket, får vi pengene til støtte uansett.  
 
200m. 
Nordreisa skytterlag har planer om nye skiver på 200m, men har i dag bare 1 
elektronisk på 200m. Når 200m er ferdig utbygd kan Nedre Nordreisa skytterlag 
bruke den også. 
 
Svar: 
Nedre Nordreisa er svært interessert i en 200m bane siden vi har aktive skyttere. 
Nedre Nordreisa skytterlag ønsker så raskt som mulig en visning av den ene skiva på 
200m. Gi snarest tilbakemelding for en visning. 
Er dette en AZ skive er denne ikke godkjent for baneskyting på 200m.  
Har laget virkelig ei DFS skive på 200 m? Laget må vise at skiva fungerer. 
Skytebanen i Kjelleren skulle ha status som sentralbane for Nord Troms. Derfor har 
forsvaret bidratt med kr 200 000. Soldater fra HV la ned et betydelig arbeid i 1999 før 
SM I baneskyting. 
 
Nedskriving av banen. 
Normal nedskriving av anlegget er 10 år. Nordreisa skytterlag har brukt  
kr 400 000.- i egenkapital og dugnad på banen. Det vil si at vi må nedskrive banen 
med kr 40 000.- i året. Må Nordreisa skytterlag stå alene for disse kostnader? 
I år har Nordreisa skytterlag brukt kr 50 000.- på banen + alle faste kostnader. 
Vil Nedre Nordreisa skytterlag være med å dele på dette? 
Vil Nedre Nordreisa skytterlag bruke skytterbane til Nordreisa skytterlag må dem 
også være med å dele utgiftene på bane.  
Vi har dessverre opplevd noe fra Nedre Nordreisa skytterlag som vi ikke kan godta.  
 
I 2017 ble det gjennomført storvilt oppskyting på vanlig 100m skiver, på vår bane, noe 
som er helt ulovlig. 
 
I 2021 blir det utført storviltoppskyting vil siden av elgtrekket, av 2 av styret i Nedre 
Nordreisa skytterlag. Elgtrekken er godkjent som storvilt oppskyting, men det er ikke 
noe godkjent 100m bane der. Dette er på et område som disponeres av Nordreisa 
Jeger & fisk. 
Dette svekker tilliten til Nedre Nordreisa skytterlag. 
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Svar:  
Nedre Nordreisa skytterlag er selvfølgelig med på dele på reelle utgifter mot regning 
for utgifter på 100 og 200m skytterbaner. 
Nedskrivning på 40000,- i året er svært mye på elektronikkskiver. 
Dette betyr jo at skivene er av veldig dårlig kvalitet. 
Nedre Nordreisa kjøpte elektronikkskiver i 1997 som kun har hatt en nedskriving på 
200000,- på 24 år. 
At Nordreisa skytterlag har brukt 50000,- i 2021 må dessverre stå for deres egen 
regning. Dette er fordi Nedre Nordreisa har vært utestengt fra banen. 
 
Nedre Nordreisa måtte skyte sin oppskyting i 2017 på alternative skiver, fordi 
Nordreisa skytterlag fjernet monitorer for elektroniske reinfigurer. 
Vi måtte også benytte pappfigurer til oppskytingen. 
 
Maken til frekkhet å beskylde at 2 styremedlemmer fra Nedre Nordreisa skytterlag er 
medlem i Nordreisa jeger & fiskeforening. Det er vel lov å være medlem i flere 
klubber/lag uten å hente tillatelse fra leder i Nordreisa skytterlag. Det er faktisk sånn 
at hvis man er medlem i lag/foreninger at man utfører de oppgaver klubben har. I 
dagens situasjon på skytterbanen, er det ikke rart at medlemmer i Nedre Nordreisa 
melder seg inn i Nordreisa jeger & fiskeforening, for å få litt skuddtrening som aktive 
skyttere. 
Nordreisa skytterlag sier at denne situasjonen svekker tilliten til oss, men det er 
faktisk Nordreisa jeger & fiskeforening som skal ha liten tillitt til dere.  
 
 
Nordreisa skytterlag 
v styret. 
  
Nedre Nordreisa skytterlag mener det betalt mer enn nok offentlige midler til 
Nordreisa skytterlag.  
Hvis Nedre Nordreisa ikke får tilgang i sin helhet til baneanlegget i Kjellerskogen, må 
fylkeskommunen/kommunen trekke tilbake alle utbetalte offentlige midler som er 
gitt. 
 
 
 
 
På vegne av styret. 
Birger Solbakken, Leder. 
Nedre Nordreisa skytterlag.
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Forslag til samarbeidsavtale mellom Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa 
skytterlag. 
 
Viser til forslag for samarbeidsavtale fra Nordreisa kommune. 
 
 
 
Her er en mange punkter som Nordreisa skytterlag ikke kan være med på. 
 
Pk 2. Nordreisa skytterlag har i alle år hatt ansvar for 100m banen. I forslaget 
står det at Nordreisa skytterlag beholder inntektene for disse aktiviteter. Hvilke 
aktiviteter gir inntekter? Nordreisa skytterlag sine medlemmer betaler kr 50.- 
pr treningskveld, kan vi pålegge det samme for Nedre Nordreisa skytterlag? 
Hva med skytterstevner, kr 50.- pr deltaker? 
 
Pk 5. Nordreisa skytterlag kan dessverre ikke dele inntektene fra storvilt 
oppskytingen. Det er der vi får vår inntekt til å betale våre samlede 
forpliktelser. 
 
Pk 6. Det var dette punktet som førte til at Nedre Nordreisa sluttet å bruke 
skytterbanen til Nordreisa skytterlag. I 2017 kostet drifta av 100m + drifta av 
banen ca kr 35000.- . Dette ble for kostbart for Nedre Nordreisa skytterlag og 
førte til et voldsom protest og skriveri til ½ kongerike fra deres side.   
 
Pk 9. Vil dette si at lagene i Kjellerskogen flerbrukssenter ikke er berettig til 
støtte fra Nordreisa kommune hvis ikke Nedre Nordreisa skytterlag etabler seg 
på flerbrukssentret? 
 
200m. 
Nordreisa skytterlag har planer om nye skiver på 200m, men har i dag bare 1 
elektronisk på 200m. Når 200m er ferdig utbygd kan Nedre Nordreisa skytterlag 
bruke den også. 
 
Nedskriving av banen. 
Normal nedskriving av anlegget er 10 år. Nordreisa skytterlag har brukt  
kr 400 000.- i egenkapital og dugnad på banen. Det vil si at vi må nedskrive 
banen med kr 40 000.- i året. Må Nordreisa skyttelag stå alene for disse 
kostnader? 
I år har Nordreisa skytterlag brukt kr 50 000.- på banen + alle faste kostnader. 
Vil Nedre Nordreisa skytterlag være med å dele på dette? 
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Vil Nedre Nordreisa skytterlag bruke skytterbane til Nordreisa skytterlag må 
dem også være med å dele utgiftene på bane.  
Vi har dessverre opplevd noe fra Nedre Nordreisa skytterlag som vi ikke kan 
godta. I 2017 ble det gjennomført storvilt oppskyting på vanlig 100m skiver, på 
vår bane, noe som er helt ulovlig. 
I 2021 blir det utført storviltoppskyting vil siden av elgtrekke, av 2 av styret i 
Nedre Nordreisa skytterlag. Elgtrekken er godkjent som storvilt oppskyting, 
men det er ikke noe godkjent 100m bane der. Dette er på et område som 
disponeres av Nordreisa Jeger&fisk. 
Dette svekker tilliten til Nerdre Nordreisa skytterlag. 
 
 
 
 
Nordreisa skytterlag 
v styret. 
 

262



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/750-5 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 24.08.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
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 Nordreisa kommunestyre  

 

Ettergivelse eller nedsettelse av tilsynsavgift tobakksvarer -  Johs. H. Giæver 
AS, Havnnes 

Vedlegg 
1 Tilbakemelding om faktura - tilsynsavgift tobakksvare 
2 Svar på forespørsel om tilsynsavgift tobakksvare mm. 
3 Tilbakemelding - Tilsynsavgift tobakksvarer brev av 30.06.21 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune reduserer tilsynsavgift tobakksvarer for Johs. H. Giæver AS til kroner 1280 pr. år. 
Avgiftsreduksjonen begrunnes i den beskjedne omfang denne virksomheten representerer på Havnnes.  

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har utstedt et krav på tilsynsavgift tobakksvarer til utsalgssteder i kommunen som 
selger tobakksvarer.  

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften) sier 
følgende: § 24.Tilsynsavgift for salgssteder: Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra 
salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 4500 kroner. Fra midlertidige 
salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1200 kroner. 

I en orientering fra Helsedirektoratet står følgende: Tilsynsavgift § 7 (tobakkssalgsforskriften § 33): 
Kommunen kan kreve årlig avgift på 4800 kr for fast salg og 1280 kr for midlertidig salg. Midlertidig salg 
er salg opptil 30 dager (for eksempel en festival eller lignende). Bestemmelsen om tilsynsavgift er 
en kan-bestemmelse. Kommunen kan dermed fastsette en lavere tilsynsavgift dersom kommunen 
finner det dekkende. Det viktigste er at kommunens arbeid finansieres gjennom avgiften. 

Det betyr at kommunen kan redusere avgiften, som er ment å dekke kommunens arbeid med kontroll 
av utsalgsstedene. 

I kommunens første svar ble det lagt vekt på likebehandling mellom utsalgsstedene. Etter at vi har 
mottatt nytt brev, som forklarer at omsetningen av tobakksvarer er så liten at Giævers Landhandel ikke 
får levert varer fra grossist, men kjøper disse hos Spar på Storslett, ser vi litt mer det begrensede 
omfanget dette salget har.  
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Vurdering av henvendelsen fra Johs. H. Giæver AS 
1. Tilsynsavgift tobakksvarer 

For så vidt har Johs. H. Giæver AS rett i at SPAR allerede er kontrollert og har betalt avgift for de 
tobakksvarene landhandelen kjøper fra dem, men det er ikke poenget. Poenget er at alle butikker 
som selger tobakksvarer skal kontrolleres i forhold til hvordan dette gjøres, og det arbeidet skal 
dekkes av den avgiften som belastes alle salgssteder. Dette dreier seg ikke om tobakksvarene, men 
utsalgsstedene. 

Giævers landhandel gjør dette for å opprettholde en ønsket servicegrad for stedets innbyggere og 
besøkende. De har minimale inntekter på dette salget. Ut fra dette, og en beskjeden kontrollinnsats 
som kreves i forhold salgsvirksomheten, kan Nordreisa kommune fastsette en redusert avgift for 
Johs. H. Giæver AS.  Vi kan eksempelvis fastsette en avgift tilsvarende anbefalt avgift for 
midlertidige salgssteder, kroner 1280 pr. år.  

Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren en slik reduksjon. 

Saken forelegges formannskapet, og eventuell reduksjon av tilsynsavgiften må godkjennes av 
kommunestyret. 

2. Butikkstøtten 
Det andre punktet Johs. H. Giæver AS reiser i sitt brev er at butikkstøtten har stått uendret i flere 
år, og at det søkes om at denne støtten økes betydelig. Til orientering har støtten i senere år totalt 
vært på kr. 80.000 pr. år, hvor kommunen og fylket har bidratt med 50% hver.  
Kommunens svar på dette, i brev av 30.06.2021, var følgende: «Dersom dere ønsker at 
butikkstøtten til Havnnes skal revideres, må det skje av kommunens næringsutvalg. Vi ber dere 
sende en begrunnet søknad om dette. En slik søknad bør vise omsetningsutviklingen gjennom de 
senere år, og eventuelt omtale andre faktorer dere mener bør ligge til grunn for å øke tilskuddet. 
Neste møte i næringsutvalget er 16. september, og en slik søknad må vi motta minimum 14 dager 
før saken skal behandles.» 
 
Denne saken håndteres videre av næringsutvalget når aktuell søknad sendes inn til kommunen. 
 

3. Utbetaling av butikkstøtten for 2021 
Johs. H. Giæver AS stiller dessuten et spørsmål om når butikkstøtten for 2020 utbetales. 
Kommunens svar på dette, i brev av 30.06.2021, var følgende: «Nordreisa kommune har sendt 
kommunens innstilling til fylket for inneværende tilskudds-periode. Når andelen fra Troms og 
Finnmark Fylkeskommune er overført til oss, overfører vi hele bevilgningen til Johs. H. Giæver AS. 
Det skjer nok i august/september. 
I ettertid har vi sjekket med saksbehandler i fylkeskommunen som opplyser at innstillingen nettopp 
er skrevet og den skal legges frem for fylkesrådet. Behandling og melding om vedtak, samt 
overføring av midlene kan ventes medio september, og utbetaling foretas da. 
Sistnevnte er meddelt Johs. H. Giæver i epost datert 24.08.2021. 
 
Vi anser derved denne saken avklart. 
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Nordreisa kommune,
Postboks 174,
9156 Storslett.    Til Ordføreren N-9159 Havnnes,

Postboks1

22/6 2021.

F/4201626l. "TILSYNSAVGIFT TOBAKKSVARER".

Vi viser til ovennevnte faktura, "Tilsynsavgift tobakksvarer". —
Dette er en avgift vi aldri har hørt om!

Vi (forsøker) å drive, antakelig Norges minste landhandel! Vi
selger tobakksvarer for ca 25000,00/år. Vi er så små at ingen
grossist vil ha noe med vår forretning å gjøre. Vi henter våre
varer, også tobakk, fra forretninger i Storslett. Varene blir solgt
Videre herfra med liten/minimal fortjeneste.

Vi ber opplyst hvor hjemmel til slik avgift kommer fra? Og når er
denne avgift innført? Vi forstår at denne avgift kan graderes!
Hvorfor er dette ikke gjort i vårt tilfelle? (Konf. avgift salg øl.)

Kommunen/Fylkeskommunen gir bidrag til opprettelse av små dagligvare—
butikker. Er det ikke noe selvmotsigende at man gir butikkstøtte og
samtidig krever inn betydelig beløp (knappe  5000,00  kroner) fra
samme butikk—gruppe?

*  Vi søker herved om at "tilsynsavgift tobakksvarer" blir eftergitt/
nedsatt.(Konf. "coronatider")

* Butikkstøtte fra kommunen/fylkeskommunen har stått uendret i flere
år. Vi søker at denne støtte økes betydelig.

*  Når blir butikkstøtten 2020 utbetalt?

Med hilsen

' gtiw .>0“ 594
Etabl. 1868

~9759 HAVNNEB.

Einar Giæver

2 12,872! CT,/» ;))/x CO4 MA.

—  Hande/sstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte nende/ssted —

Telefon: 77 76 44 00 .
Foretaksregisteret: JOHS'H'GUEVER AIS Telefax. 77 76 44 84

E-post:polaric@online.no Bankgiro: 7560 05 22728
NO 940 315 468 MVA Postgiro: 0808 59 73003
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

Johs. H. Giæver A/S 
Postboks 1 
9159  HAVNNES 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2021/750-2 9554/2021 223 30.06.2021 

 

Svar på forespørsel om tilsynsavgift tobakksvare mm. 

Vi har mottatt brev datert 22. juni 2021 som reiser flere spørsmål som ønskes besvart. De 
besvares som følger: 
 
1. Tilsynsavgift tobakksvarer 
 
Tilsynsavgift tobakk er hjemlet i Tobakkskadeloven §7, forskrift §33. Alle salgssteder får samme 
avgift. 
 
Nordreisa kommune kan ikke ettergi denne avgiften med henvisning til «Coronatider». 
Kommunen har fått tildelt ulike typer Coronamidler, men disse har vært underlagt ulike kriterier, 
og ingen av disse kriteriene møter den anmodningen dere fremmer her.  
 
2. Butikkstøtte fra kommunen og fylkeskommunen 
 
Dersom dere ønsker at butikkstøtten til Havnnes skal revideres, må det skje av kommunens 
næringsutvalg. Vi ber dere sende en begrunnet søknad om dette. En slik søknad bør vise 
omsetningsutviklingen gjennom de senere år, og eventuelt omtale andre faktorer dere mener bør 
ligge til grunn for å øke tilskuddet. Neste møte i næringsutvalget er 16. september, og en slik 
søknad må vi motta minimum 14 dager før saken skal behandles. 
 
Nordreisa kommune har sendt kommunens innstilling til fylket for inneværende tilskudds-
periode. Når andelen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune er overført til oss, overfører vi 
hele bevilgningen til Johs. H. Giæver AS. Det skjer nok i august/september. 
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Forøvrig har kommunen nettopp mottatt melding om en tredje runde for kompensasjons-
ordningen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale 
smitteverntiltak. Denne ordningen vil bli utlyst primo til medio august, og den er særlig rettet 
mot overnattings- og serveringsbransjen, sports- og frilufts-virksomheter (utenom idrettslag), 
detaljhandel (utenom dagligvarer) og reisebyråer og reisearrangører. Konkrete tildelingskriterier 
vil fremgå av utlysningen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan F. Fjære 
Næringsutvikler 
jan.fjaere@nordreisa.kommune.no 
77588053 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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73 AUG2021 5
N-9159 Havn -Sksx'e -<-———-—— '
Postboks1 “-;:- T —.————.

9/ 8 2021 amw—17%—

Ref 2021/750/2 — "Tilsynsavgift tobakksvarer". Brev 30/6 2021.

Vi er nokså sikker på at kommunen er enig i  hvor urettferdig denne
avgift er! Dere anfører at "alle salgssteder får samme avgift".

Andre avgifter, øll, justeravgifter o.a. er gradert efte volum.

Før vi går videre med denne sak, ønsker vi å opplyse følgende:

Sansynligvis driver vi Norges minste og ulønnsomme landhandel! Vi
er så små at ingen grossist vil "ha noe med oss å gjøre".
Vi henter derfor våre varer, også tobakksvarer, på bl.a. SPAR butikken
på Storslett. Når vi henter tobakksvarene hos SPAR, så har jo SPAR
allerede betalt "tilsynsavgift for tobakksvarer",
Det synes ikke logisk at samme vare skal være utsatt for to ganger
"tobakksvarerälåvgift" ?

Det må da snart være tide for utbetaling butikkstøtten!

Vi ser frem til å høre fra dere,

Med hilsen

EänarÅäigvéfz OiLA;?/qKCEL1/L4—.

—Handelsstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte handelssted —

;ä'gäsrzgiågä 0° JOHS.H.GIIEVERAIS Telefax: 77 76 44 34
NO 940 315 468 MVA E-post:polaric@online.no Bankgiro: 7560 05 22728

Postairo: 0808 59 73mm268
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