
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: , Teams 
Dato: 06.04.2020 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 06.04.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad     Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 8/20 Saksliste og saksdokumenter til møte i 
regionrådet mandag 30.03.20 

 2020/24 

PS 24/20 Vedtak om forbud mot å overnatte i 
campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste 
og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse 

 2020/204 

PS 25/20 Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak  2020/233 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 26.03.2020 14:52:54
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Jan-Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Ørnebakk
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Britt Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord
Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Inger Heiskel
(inger.heiskel@storfjord.net); Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Saksliste og saksdokumenter til møte i regionrådet mandag 30.03.20
Vedlegg: Innkalling med saksliste 30.03.20.docx;V0.2 Nord-Troms strategier 2020-2023.docx
Hei, viser til vedlagte saksliste og dokumenter til teams‐møte mandag 30. mars kl 1000‐1130.
Hovedsak på møte: Nord‐Troms Strategier 2020‐2023.
 
 
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) og rådmannsutvalg som innkalling  
Sendes varaordførere og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato:26.03.20 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Mandag 30. mars 2020 kl 1000-1130    
  
Sted: Skype  
 
 
 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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EMNE: Møte nr 4-2020 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. mars 2020 

 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 16/20 Godkjenning av referat fra møte 24.03.20 
Sak 17/20 Nord-Troms Strategier 2020-2023  
Sak 18/20 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms mars 2020 

 
DRØFTING: 

 Åpen post (dagsaktuelle saker) 
 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører 
 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 10/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24. mars 2020. 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2020 
STED: Skype/teams 
TIDSPUNKT: 24. mars 2020 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (deltok fra sak 14/20) 
Inger Heiskel for Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
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Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  

 I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å behandle: 
o Sak 16/20 Innspill til Nordområdemeldingen 
o Orientering fra RU (rådmannsutvalget) om NorIKT og henvendelse fra politiet om 

forliksråd 
 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse «Regjeringen må legge bedre til rette for at kommunene skal 
lykkes innenfor helse, pleie og omsorgssektoren!» 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 10/20  Godkjenning av protokoll fra møte 24.-25.02.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24.-25. februar 2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 11/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog (utsatt sak 08/20) 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter regionutvalg Statskog 
 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 

 
Leder i Statskog Knut Fredheim deltok på regionrådsmøte i februar. Saken ble utsatt på grunn av at 
regionrådet ikke var fulltallig. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til regionutvalget i Statskog for denne 
valgperioden: 

 Ordfører Eirik L. Mevik, Kvænangen kommune 
 Ordfører Bernt Lyngstad, Kåfjord kommune 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 12/20  Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (utsatt sak 09/20) 
 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra Skjervøy kommune. Uttalelsen sendes Nærings-
komitèen på Stortinget og regionråd i Nord-Norge. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Uttalelse fra Skjervøy kommune: 
TRÅLFLÅTEN MÅ BIDRA TIL AKTIVITET PÅ KYSTEN 

- ANG. FASTSETTING AV PRIS FOR LEVERINGSPLIKTIG RÅSTOFF FRA TORSKETRÅLERNE. 
 

Prisen på råstoff fra leveringspliktige trålere reguleres gjennom «Forskrift om leveringsplikt for fartøy med 
torsketråltillatelse»1, etter § 5, Fastsetting av pris.  
Fastsetting av pris på ferskt råstoff fra kystflåten skjer i konkurranse mellom bedriftene langs kysten, men det må 
minimum betales minstepris. Minsteprisen er dynamisk og reguleres etter en modell der det tas hensyn til nivå og 
endringer i markedspris.  
 

Frosset råstoff er lettomsettelig fordi det har et globalt marked, og kan like gjerne benyttes som råstoff til produksjon i Kina 
som til produksjon i bedrifter langs kysten i Norge. Dette er med på å presse prisene opp. Når da regelverket sier at 
prisfastsettelsen skal skje til gjennomsnittlig minimum oppnådd pris på auksjon eller annen omsetning, vil prisen for frosset 
leveringspliktig råstoff bli høyere enn prisen for fersk fisk fra kystflåten.  

 

Tabellen under viser forskjellen på pris mellom ferskt og frosset råstoff i trålflåten. 

 
Tabell 1. Priser på torsk fra trål (kun norske landinger) – snittpris størrelse 2,5 + kg, sløyd, hodekappet (Kilde: Norges 
Råfisklag) 
 
Trål Fersk torsk Frossen torsk 

2018 25,04 34,23 
2019 (jan-sep) 30,24 37,03 
 

Konsekvenser av ulike systemer for fastsetting av pris 
Som vi ser av tabell 1, er det en betydelig forskjell i pris mellom ferskt og frosset råstoff fra trålflåten.  

Råstoffet som tilbys tilgodesette bedrifter er i stor grad frosset. Med dagens regelverk for prisfastsetting er akseptprisen 
– altså minsteprisen -  så høy at det ikke vil være økonomisk bærekraftig for tilgodesette bedrifter å kjøpe denne fisken 
fra leveringspliktige trålere. Det blir rett og slett ikke lønnsomt. 

 

Virkningene er at distriktene taper arbeidsplasser og at lokalsamfunnene som skulle nyte godt av ordningen, blir tapere. 
Det blir mer lønnsomt å skipe råstoffet ut av landet ubearbeidet, enn å benytte råstoffet i produksjon for derigjennom å 
skape helårige arbeidsplasser. 

 
Figuren under viser driftsmarginen i de ulike flåtegruppene. 
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Figur 1.  Driftsmargin i ulike flåtegrupper 2007-2018. (Kilde: Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for flåten) 
 
Figur 1 viser lønnsomheten i de forskjellige flåtegruppene. Som figuren viser kommer trålflåten godt ut. Trålerne skulle 
derfor være godt rustet til å kunne takle reduserte råstoffpriser.  
 
Vi er enig med «ekspertgruppen»2 om at pliktsystemet i dag i liten grad oppfyller intensjonen om lønnsom og helårig drift av 
foredlingsanlegg basert på trålråstoff. Og at en av årsakene til at pliktene ikke fungere er at pliktsystemet over tid er uthulet i 
forhold til intensjonen. Ekspertgruppen skriver «At leveringspliktsystemet eksisterer i sin nåværende uthulede form, må 
tilskrives en politisk unnfallenhet».  
 
I forbindelse med at nytt kvotesystem skal behandles i Stortinget er det en gylden mulighet til å gjøre grep som vil bidra til at 
intensjonen om lønnsomme, helårige arbeidsplasser i landindustrien blir ivaretatt. Man trenger ikke å gå tilbake til de 
endringer som tidligere regjering foreslo3 i 2012, som ikke ble iverksatt, men heller foreta små endringer med fokus på 
prisfastsetting av leveringspliktig råstoff. 
 
Vi foreslår derfor følgende: 

 Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 5 «Fastsetting av pris» endres.  

 Dynamisk minstepris innføres som system for prisfastsetting av det leveringspliktige råstoffet uansett om 
råstoffet er fersk eller frosset, der samme minstepris som for øvrig råstoff legges til grunn for 
leveringspliktig råstoff. 

Ved innføring av nytt system er det viktig at bearbeidingsplikten opprettholdes. 

 
 
Sak 13/20  Støtteerklæring - samarbeidsavtale med Kventeateret 
Saksdokumenter: 

 Forslag til modell og budsjett samarbeidsavtale medlemskommuner og ITU Kventeater  
 
På regionrådsmøte 25. februar deltok representanter fra Kventeateret hvor forslag til samarbeidsavtale 
ble presentert. Det ble også lagt fram et forslag til støtteerklæring som var regionrådet ble oppfordret 
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til å behandle. Det ble ikke anledning i møtet i februar, derfor legges denne saken til behandling i 
mars-møte. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms Regionråd har gjennom 
prosjektet Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Ett av fire fokusområder er satsing på kvenkultur. 
Historisk og kulturelt har vi tette bånd med våre naboland i Øst-Sverige, Finland og Russland – 
og grensesamarbeid i nord er også et fokusområde i Drivkraftprosjektet. 

2. Regionrådet opprettholder støtten til etableringen av et nasjonalt Kventeater i Nord-Troms 
med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme kunnskap om kvensk språk og 
kultur, de vil styrke kvensk identitet blant barn og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet 
vil de bidra til et positivt omdømme for regionen. Vi verdsetter at de vil jobbe 
grenseoverskridende gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland. 

3. Nord-Troms Regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der medlemskommuner fra 
kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende samarbeid med Kventeateret om aktivitet 
og driftsfinansiering. 

Forslag til tillegg i pkt 3 fremmet i møte: 
ITU Kventeater må inngå avtale med den enkelte medlemskommune. 
 
Vedtak: forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
Samarbeidsmodell: 
 

 
 
 
Forslag til budsjett: 
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Sak 14/20 Regnskap og styrets årsberetning 2019 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2019 
 Delregnskaper 2019 
 Styrets årsberetning for 2019 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2019, med et 
underskudd på kr 213.226. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie fond. 
3. Forslaget til styrets årsberetning for 2019 godkjennes. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter,  
prosjektene Drivkraft Nord-Troms og Kompetanseløft Nord-Troms. 
 
Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. 
Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2019 på kr 213.226. 
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den enkelte kommunene. 
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Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og sekretariat for 
rådmannsutvalget, er gjort opp med et overskudd på kr 8.074 for 2019.  
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Kommentarer til avvik;  

o «Andre inntekter» - dette er prosjektinntekter og diverse inntekt (Infrastrukturprosjekt og 
Lyngshestprosjekt) 

o «Lønn og feriepenger» - lønn er redusert med administrativ kostnadsfordeling og refusjon av 
sykepenger 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører er ansatt i regionrådet, kostnaden kommer derfor til 
uttrykk i posten «lønn og personal» 
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o «Husleie, telefon o.l.» - her inngår også datakostnader. Overforbruk skyldes ekstraordinære 
datakostnader i forbindelse med oppdatering av hjemmesiden www.nordtromsportalen.no med 
kr 51.197 (det er gjort vedtak i saken) 

o  «Annonser, div kostnader, profilering» – overforbruk skyldes i hovedsak utarbeidelse av 
presentasjon og innkjøp av gaver i forbindelse med studietur til Sogndal i mai 

o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, RUST-konferansen, 
regionale ungdomstreff 

o «Ikke budsjetterte kostnader/kjøp av tjenester» - henfører seg til kjøp av prosjektledere i ulike 
prosjekt 

 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 221.301 for 2019.  
Underskuddet skyldes bortfall av prosjektinntekter etter avslutningen av «Kompetanseløft Nord-
Troms», juni 2019. I prosjektfasen ble mye av utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret belastet 
prosjektet. 
 
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2019, det samme beløpet som Troms 
fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen 
o.l. 
 
Det har vært jobbet intensivt med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret i 2019. 
Dette har resultert i driftsbidrag over Statsbudsjettet og en ekstrabevilgning fra fylkeskommunen som 
vil gjøre seg gjeldende fra regnskapsåret 2020. Det vil si at driftsfinansieringen for 2020 med dagens 
bemanning og aktivitetsnivå er sikret. 
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Kommentar til avvik: 

 Diverse inntekter må ses i sammenheng med studie- og kurskostnader – disse er variable og 
knyttet direkte til aktivitet 

 Lønn- og personalkostnader – tidligere ble denne delvis finansiert med prosjektinntekter fra 
Kompetanseløftet 

 
 
Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2019. Prosjektstart var 
1.7.2019. 
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Prosjektregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» ble avsluttet 30.06.19. Prosjektet startet opp i 
2014. Dette har vært et utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter med 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 
Prosjektperioden har gått over vel 5 år med 75 % finansiering fra Troms fylkeskommune og egen 
inntjening på 25 %. Tilskuddet fra fylkeskommunen har vært på kr 5mill, ca 1mill pr år til 
Kompetanseløftet.  
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Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund. 
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Sak 15/20  Årsrapport 2019 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2019 (vedlagt) 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport for Nord-Troms Regionråd tas til etterretning. Rapporten legges frem for 
representantskapet og sendes kommunestyrene til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten 
regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
 
Årsrapporten for 2019 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-Troms 
ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter, samt ulike prosjekter.  
Prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms» 2016-2019 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 
2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», som ble avsluttet på slutten av året 2019. Prosjektene 
er omtalt i årsrapporten. Det er også en orientering om satsingen «Mastergradsstipend Nord-Troms» 
og prosjektet Regional strategi for infrastruktur, Havneprosjektet, Lyngshestprosjektet og prosjekt 
Drivkraft Nord-Troms. 
 
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av 
regionrådssamarbeidet i løpet av 2019 er tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
 
Sak 16/20  Innspill Nordområdemeldingen 
 
Saksbehandler: Eirik L. Mevik 
 
Notat til regionrådets møte 24.03.2020 
Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms regionråd skal ta en aktiv 
rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette? 
Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes. 
 

1. Utenriks og sikkerhetspolitikk 
Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og 
redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.  

2. Samfunnsutvikling i nord 
Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, 
infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en 
selvfølgelig plass i meldingen.  
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Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med meldingsskriverne. Punkt 1 kan 
virke høytsvevende for de fleste, men grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en 
moderne verden kan sivil tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse. 
Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles uttalelse om 
samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.  
 
Viktig fra Nord-Troms (innspill fra Willy):  
Relasjonen til Sverige/ Finland er særlig viktig. 
 
Forslag til vedtak: 

1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms» 
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-Troms» om 
samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle spesielt. Vi ber om et møte 
med aktuelle departement så snart dokumentet er ferdig. Regionrådet innhenter noe 
skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en startfase. 

2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan med kostnadsramme 
som behandles pr epost. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Presentasjon av NorIKT ved styreleder Willy Ørnebakk 

 NorIKT etablert 1.1.2020 
 Skjervøy vertskommune – alle ansatt i vertskommunen 
 Jobber langs 2 hovedlinjer 

1. Organisering – etablering av felles selskap. Tom Erik Jensen leder og Morten Døhl 
fagkonsulent, øvrige ansatte er organisert «flatt» som IKT-medarbeidere. Starta med 
spesialisering av ansatte – grupper på 2-3 personer 

2. Infrastruktur og drift. Bli enige om felles strategier. Avtale med Bredbandfylket om 
kartlegging (alle kommuner inkl Lyngen deltar). Kartleggingen danner grunnlag for 
plan for veien videre. 

 Innspill i møtet: bra med fokus på ansatte og kompetanse. Det er behov for struktur og 
organisering av IKT samarbeidet. Viktig med fokus på kvalitet. Vi må ha moderne løsninger. 
Kan vi bruke 3net eller ElTele til noe? Positiv tilbakemelding på å starte med kartlegging. 

 
 
Henvendelse fra regionlensmann vedr forliksråd – forslag om å slå sammen forliksråd i regionen 

 Saken ble drøftet i RU mandag denne uka 
 Regionrådet støtter forslaget fra RU om å be politiet utarbeide en faktabasert utredning med 

fordeler og ulemper ved de ulike forslåtte modellene. Utredningen sendes kommunene for 
politisk behandling. Saken følges opp av RU ved leder Stig Kjærvik 

 
 
DRØFTING: 
 
Møte med fylkesråd for næring Karin Eriksen 13. mai i Nordreisa. Mål for møtet og program drøftes 
Innspill i møtet: 

 Kommunene deltar med ordfører og næringskonsulent 
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 Skal Arena Nord-Troms, VLF, Halti næringshage inviteres, vurderes etterhvert 
 Presentasjon av næringslivet i den enkelte kommune i tillegg til regionale satsinger 

(infrastruktur, kompetanse, RUST) 
 Særlige utfordringer for næringslivet – coranavirus 
 Ekstra satsing Nord-Troms og Finnmark 250 mill – prioriteringer/anbefalinger 
 Drøfting – hvordan samhandler vi framover? 
 Om ikke møtet kan avholdes fysisk gjennomføres det på Teams 

 
 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 Representantskap – om ikke mulig å gjennomføre fysisk bruker vi Teams – gjennomføres 28. 
april som oppsatt i møteplan 

 
Neste møte 30. mars 1000-1130, bruke Teams (fellesmøte ordførere og rådmenn): 

 Nord-Troms Strategier  
 Innspill fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
 Åpen post 

 
Møtet hevet kl 1120 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
 
Sak 11/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
Saksdokumenter: 

 Oppsummering fra strategisamling 24.-25. februar 2020, Visjona AS ved 
prosessledelsen 

 Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument 
for perioden med følgende visjon:  “Lys i husan i all fremtid” 

2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd skal bidra aktivt for å 
utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet som ivaretar hensynet til 
miljø og klima.»  

3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder: 
a. Infrastruktur 
b. Kompetanse  
c. Samfunnsutvikling 

4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder: 
a. Organisering 
b. Samarbeid 
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c. Kommunikasjon 
5. Nord-Troms Strategier 2020-2023 legges fram for representantskapet 

til behandling 28.04.20. Strategiene skal også behandles av 
kommunestyrene i junimøtet. 

 
 
Saksopplysninger 
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling 
i kommunene. 
 
Nord-Troms Strategier 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i 
Regionrådets møte i juni. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, 
forankring, legitimitet og forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan. 

I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på 
organiseringen av regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å 
forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk 
råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd krever 
utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner.  
 
Rådmannsutvalget vil følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid 
(oppgavefellesskap) i den Kommuneloven.  
 
Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. Det er vedtatt følgende framdrift for 
prosessen: 
 
Milepæler og framdrift 
2020 Januar Februar Mars  April Mai Juni 
M 1       
M 2       
M 3       
M 4       
M 5       
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 Beskrivelse: milepæler 
M1 Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 

Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag  
M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og 

rådmannsutvalg, 24.-25.02. 
Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-Troms 
ungdomsråd 18.03.20) og NTSS (ressursutvalget 25.03.20) 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. (endret til fellesmøte 
30.03.) 
Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 

M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på representantskapsmøte 
28.04. 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til k-
styrebehandling 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 
 
Ressursbruk:  
Daglig leder har vært delvis sykemeldt siden oktober 2019, og er fortsatt sykemeldt 
50%. Det er derfor behov for å kjøpe inn «vikartjenester» for daglig leder. Det er 
inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av 
dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes i 
hovedsak av refusjon av sykepenger. 
 
Status: 
Strategisamlingen ble gjennomført 24.—25. februar i henhold til prosessplanen. Det 
er utarbeidet egen oppsummering fra samlingen som er sendt ut til alle deltakere. I 
tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme program den 
18. mars ledet av Visjona. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 
Strategier. 
 
Forslag til plandokument: 

 
Utkast: Nord-Troms strategier  

2020-2023 
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1 BAKGRUNN  
  
Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, 
Storfjord og Lyngen kommune.   
  
Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og felles 
forventning om hva regionrådet skal prioritere i perioden 2020-2023.   
  
De satsingsområdene og strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne perioden. Hver 
av eierkommunene har derved et medansvar for at dette blir gjennomført.   
Det overordnede strategi- og styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.  
  
Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 
rådmannsutvalget og sekretariatet. 
Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. 
Representantskapet avholder møte en gang i året. 
Styret er sammensatt med ordførerne i de 6 medlemskommunene. 
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder. 

 
Figur 1: Organisasjonskart 
  

2  VISJON   
 
 “Lys i husan i all fremtid” 
  

3  FORMÅL  
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Nord-Troms Regionråd skal være et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles 
interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- og nasjonal 
sammenheng.    
  

4  HOVEDMÅLSETTING  
 
Nord-Troms Regionråd skal bidra aktivt for å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet som ivaretar hensynet til miljø og klima.  
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5  SWOT  
  
Styrker  

 Tradisjon for godt samarbeid  
 Aktivt og engasjert regionråd  
 Likeverdige parter med samsvarende 

utfordringer  
 Kulturelt mangfold  
 Felles kultur  
 Lik kommunestørrelse  
 Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål  
 Store vekstmuligheter (areal, ressurser, 

turisme)  
 Attraktiv region  
 Sentralt plassert i den nye regionen  
 Potensiale for interkommunalt samarbeide  
 Kyst og innland.  Fjord og fjell  
 Grense mot Finland og Sverige  
 Nærheten til Tromsø  
 Arbeidsinnvandring  
 Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet  
 Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, sjømat, 

kraft, helse 
 Digital motorvei  

Svakheter  
 Rolleavklaring  
 Forankring  
 Informasjon  

Muligheter  
 Store fornybare ressurser kan skape 

næringsaktivitet  
 Småbedrifter en kvalitet –enklere 

beslutningsprosess  
 Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes 

bedre for bedriftsetablering og tilflytting  
 Desentralisere flere 

utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)  
 Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes 

framover?  
 Vi kan rigge oss som en bærekraftig region  
 Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering  
 Prosjekt Trainee  
 Nord-Troms konferanse  
 Infrastruktur  
 I midten, god plass  
 Utdanningstilbud: VGS og NTSS  
 Mye turister i regionen  

Trusler  
 Avstander og kommunikasjon  
 For få unge flytter tilbake etter 

utdanning  
 Demografi - Forgubbing  
 Lave fødselstall  
 Manglendeinkludering  
 Stor turnover blant innbyggerne  
 Infrastruktur: FV og E6/E8  
 Lavt kompetansenivå i deler av 

regionen  
 Arbeidsinnvandring  
 Lite tradisjon for FoU i næringslivet  
 Færre, relativt sett i forhold til 

snitt tall for Norge, tar 
høyere utdanning  

 Vanskelig å skaffe arbeidskraft  
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6  SATSINGSOMRÅDER   
   
Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 som grunnlag for å kunne utvikle 
regionen i positiv retning:    
  

1. Infrastruktur   
2. Kompetanse   
3. Samfunnsutvikling  

  
Det som skal være førende for hvordan vi jobber i regionen er FNs bærekraftsmål som er en felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs 
bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for 
land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å 
utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.  
Vi skal bruker de bærekraftsmålene som er tilpasset vår region til å inspirere eller veilede ny 
miljøpolitikk, livskvalitetsplaner, utvikling av nye nærområder, design av lokale strategier, samarbeid 
mellom kommunene og mange andre formål. 
 
6.1  Satsingsområde 1: Infrastruktur 
 
Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et 
stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene og på E6. Det må arbeides for 
bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og 
fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i 
perioden. Det gjelder både breiband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.  
  
Status:  
  
På veisektoren er det store utfordringer i hele regionen med stort etterslep på vedlikehold, spesielt på 
fylkesveiene, og på enkelte punkter langs E6 som Kåfjordbergan, Kvænangsfjellet, Skibotndalen, samt 
på strekninga Hatteng-Nordkjosbotn. Det er også flere rasutsatte strekninger hvor det er behov for 
tiltak slik som Pollfjelltunellen, Lyngen-Storfjord, Arnøya, samt Kåfjord.  
  
Nord-Troms dekker et stort geografisk område med spredt bosetting, og hvor det er avgjørende med 
gode kommunikasjoner også sjøveien. Både på ferger og hurtigbåter er det et stort behov for flere 
avganger, bedre materiell og reduserte takster for å kunne møte behovet til næringslivet og 
befolkninga.  
  
På energiforsyning mangler det tilstrekkelig kapasitet for fremtid vekst i befolkninga og i næringslivet, 
og spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på 
kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger 
med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må 
prioriteres.   
  
Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen 
er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må 
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løses. Nedstegning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for 
mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.  
 
 
Mål:  
  

1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem prioriterte 
transportkorridorer i Nord-Troms; 

1. Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
2. Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
3. Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –Langslett-

Olderdalen 
4. Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
5. Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og passasjerer 

2. Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god 
korrespondanse mellom de ulike tilbudene. 

4. Arbeide for flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt med 
flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

5. Bedre breiband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at 
regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og mobiltelefoni.  

6. Sikre gode kommunikasjonsløsninger i regionen gjennom tiltak som bidrar til trygg og sikker 
fremkommelighet. 

  
  
Tiltak  
 

2020  2021  2022  2023  

Videreutvikle/utarbeide et godt faktagrunnlag for å underbygge behov 
på samferdsel og infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og 
næringsliv, herunder bedre kollektivtilbud innad i regionen og med 
nærliggende regioner 

 
x 

   

Arbeide mot sentrale- og fylkeskommunale myndigheter for å få 
gjennomført nødvendige tiltak på de fem prioriterte 
transportkorridorene i Nord-Troms  

x x x x 

Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger som bl.a. 
Pollfjelltunellen, Lyngen-Storfjord, Arnøya, samt Kåfjord 

x 
   

Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale 
myndigheter 

x 
   

 Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer 
bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede 
løsninger for innbyggere og virksomheter 

x x 
  

Støtte opp om alle initiativer for realisering av Nord-Norge banen med 
forlengelse videre til Nord-Troms og Finnmark 

x x 
  

 
  
6.2  Satsingsområde 2: Kompetanse  
 
Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig 
fagkompetanse innen videregående opplæring samt høyskole- og universitetsutdanning. Dette vil være 
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avgjørende for å skape levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige tjenestetilbud 
som møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang på riktig og 
variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave fødselstall og 
færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne opprettholde dagens 
struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på fremtidig arbeidskraft.  
  
  
Status: 
  
Nasjonale undersøkelser viser at kommunene i regionen har for svak kvalitet i 
grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre 
dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.   
  
På videregående nivå har regionen lenge hatt utfordringer med stort frafall, men der har en målrettet 
satsing over flere år bidratt til at flere gjennomfører et videregående utdanningsløp. Synkende 
ungdomskull vil utfordre utdanningstilbudet på de videregående skolene i regionen, og det vil være 
avgjørende å arbeide for at tilbudene opprettholdes slik at virksomhetene sikres tilgang på nødvendig 
kompetanse. Et godt, variert og desentralisert videregående skoletilbud med yrkesfaglige tilbud 
tilpasset regionalt arbeidsmarked er av stor betydning for attraktiviteten til vår region.  
  
Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom 
Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve 
kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.   
  
 
Mål:  
  

1. Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til 
kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.  

2. Økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud gjennom Nord-Troms studiesenter  
3. Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.  
4. Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk  
5. Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov 

for 
  
   
Tiltak  2020  2021  2022  2023  
Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som 
senter for desentralisert utdanning 

  x x x 

Støtte arbeidet til Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing 
på utdanning/kompetanseheving i nordområdene  

x    

Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie x    
Påvirke skoleeierne til å utvikle fleksible modeller for utdanning, 
tilpasset befolkningsgrunnlaget og regionale behov 

 x x  

 Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med 
bindingstid i hele regionen 

x x     

 Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som 
skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

  x     
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 Etablere en regional ordning for trainee-stillinger i både privat og 
offentlige virksomheter 

 
x 

  

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

 
x 

  

 Bidra til å videreutvikle “Blått kompetansesenter på Skjervøy” 
 

x x x x 

  
  
  
6.3  Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling  
 
Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom det finnes attraktive jobb- og botilbud. 
Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i 
fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi arbeider på alle plan for å skape en attraktiv 
region for innbyggere i alle aldersgrupper.   
  
Regionrådet har gjennom mange år arbeidet for å gi ungdom gode opplevelser. Vi har tro på at 
ungdom som blir hørt og sett i lokalmiljøet i større grad vil vurdere hjemkommunen som aktuelt 
bosted i voksen alder. Den regionale ungdomssatsingen vil fungere som en paraply for – og styrke de 
tiltakene som er i gang i kommunene.   
  
Det regionale arbeidet vil også ha rollen som pådriver og koordinator for nye aktiviteter. Regionale 
kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne. En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på 
tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke til seg flere tilflyttere.   
  
  
Status:  
  
I likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og forgubbing. En 
positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet.    
  
Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både 
tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser.  Det vil kreve tilgang 
på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som ønsker å teste ut regionen før 
de velger å kjøpe egen bolig. Det vil også være avgjørende å sørge for at det er tilgang på næringsareal 
for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del av dette må kommunene sørge 
for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er nødvendig for å klarere områder for areal 
til boliger og næring kommer på plass.  
  
Som ledd i å skape en attraktiv region må også dialogen med ungdommen styrkes med fokus på å 
komme ut med et positivt budskap som synliggjør muligheter som ligger i å bosette seg i regionen. 
Både private og offentlige virksomheter må spesielt vektlegge hvilke kompetansebehov de har nå og 
hva som forventes fremover. Forventninger hos yngre mennesker spesielt til det grønne skiftet, vil 
også kreve at regionen synliggjør satsinger som bidrar til å skape samfunn som ivaretar hensynet til 
miljø og klima.  
 
  
Mål:  
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1. Være en aktiv pådriver for å bygge samfunn som ivaretar hensynet til miljø og klima basert på 
FN sine bærekraftsmål   

2. Prioritere satsing på barn og unge som koordineres gjennom satsingen på RUST 
3. Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang på boliger og 

næringsareal  
3. Vektlegge tiltak som gjør regionen attraktivt for barnefamilier, og som bidrar til at flere velger 

å etablere seg med barn i regionen  
4. Bidra til bolyst og trivsel gjennom god dialog med innbyggere og næringsliv, og støtte opp om 

positive krefter som vil regionen vel  
  
  
Tiltak  2020  2021  2022  2023  
Koordinere planarbeid mellom kommunene i regionen, og trekke inn 
relevante miljøer som kan bidra til oppdaterte planverk 

 
x x x 

Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme 
interessene for næringslivet i Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om 
å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen 

x x x x 

Utarbeide en plan for hvordan regionen kan utvikles til en felles bo- og 
arbeidsregion 

  x x 

Utarbeide en regional plan for samordnet innsats på boliger og 
næringsareal, herunder boligtomter og boliger for leie 

 
x 

  

 Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant 
slik at NTR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger 

x x x x 

 Stimulere til bærekraftsertifisering av kommunale virksomheter som 
Miljøfyrtårn 

x x x x 

 Koordinere tiltak mellom kommunene for økt satsing på sommerjobber 
for ungdom i regionen 

  x x x 

 Bidra til styrket innsats for å skape flere positive historier som synliggjør 
“det gode liv” og mulighetene i regionen  

x x x x 

 

7  INTERNE FOKUSOMRÅDER  
  
Nord-Troms Regionrådet har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I 
2020-2023 er følgende områder prioritert:  
  

1. Organisering  
2. Samarbeid  
3. Kommunikasjon  

  
 
7.1  Fokusområde 1: Organisering 
  
Status 
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Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny 
kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 
må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne 
dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 
Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan 
som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt 
 
Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid og 
konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.  
 
NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange 
sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms 
Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder. 
 

 
 
Figur x: Forslag til ny organisering     

  
  
Mål:   

1. Nord-Troms regionråd skal innen fristen som er 4 år fra 22- juni 2018, omdanne dagens § 
27-samarbeid til et interkommunalt politisk råd. 

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

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 
 

 
Tiltak  
  

2020 2021 2022 2023 

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

x 
   

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i 
rådet – operativ som Interkommunalt politisk råd innen 
01.01.2021 

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

x    

 
  

Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18: 

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

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

 Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 
 Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 
 Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. 
 Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 

kjønnsbalanse. 
 Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.
 

 
 
7.2  Fokusområde 2: Samarbeid  
 
Status 
 
I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny 
fylkesstruktur.  Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms 
og Finnmark.  De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall 
kommuner, og dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med 
fylkeskommunen enn tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med 
regionrådet framfor enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart.   Det er derfor avgjørende 
at regionrådet har en struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en 
best mulig måte. 
 
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen 
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i 
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert 
samarbeidsrelasjoner mot henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor 
noen områder. Dette utfordrer det tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms. 
 
 
Mål:   
 

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  
2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  
3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 
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Tiltak  
  

2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte  
samarbeidsmuligheter (Tromsø, Kautokeino og Vest-
Finnmark) 

x    

Kartlegge andre mulige samarbeidspartnere 
og samarbeidsformer for framtida  

 x x  

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og 
strategier 

x x x x 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-
Troms Regionråd 

   x 

  
 
7.3  Fokusområde 3: Kommunikasjon  
  
Status 
 
NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak, 
målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTR benyttet pressemeldinger(?), annonser i 
papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og 
sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 
kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.  SWOT analysen avdekker at det er behov for 
tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til å 
drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert 
kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 
 
 
Mål:   
 

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTR’s strategiske mål 
2. NTR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon. 
3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt 
4. NTR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 
5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 
6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og Regionrådet 

 
  
 Tiltak  
  

2020 2021 2022 2023 

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 
 Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, 

innlegg på SoMe, o.s.v 
 Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å 

fremme budskapet  

x x x x 

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som 
allerede er utarbeidet 

x x x x 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med 
beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå 

x x x x 
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Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle 
kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes 
opp på sakslisten  

x x x x 

     
 
  
 
 
 
Sak 12/20 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms mars 2020 
Saksdokumenter:  

 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar uttalelsen fra biblioteksamarbeidet mars 2020 til 
orientering. 
 
 

Uttalelsene fra biblioteksamarbeidet ang. kompetanse i 
biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 

Mars 2020 
 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er et velfungerende samarbeid, eksistert siden 2004. 
Siden 2008 har det vært formalisert gjennom Nord-Troms regionråd. Bibliotekene har 
gjennomført flere større utviklingsprosjekter som har krevd prioritering av dette fra hver 
enkelt biblioteksjef. Biblioteksamarbeidet er tuftet på fagkompetanse, felles engasjement, 
vilje for samarbeid og bibliotekutvikling.  
 
Bibliotek er en kompetansearbeidsplass i hver kommune, en lovpålagt oppgave som 
kommunene må legge til rette for gjennom Lov om folkebibliotek. Biblioteksektoren er en 
liten sektor og en liten virksomhet i kommunen som kan forsvinne i forhold til de store 
sektorene som helse og skole. Men det å ha et bibliotekfagligmiljø i regionen, inngå i 
kompetansemiljø i regionen er viktig for å klare samfunnsoppdraget og utvikle 
bibliotektjenestene lokalt. Betydningen av å kunne ringe til nabokommunen er gullverdt. 
Vi ser med bekymring på at kompetanse og deltakelse i det regionale biblioteksamarbeidet er 
i ferd med å forvitre hen i fra enkelte kommuner i Nord-Troms. Storfjord som nå er inne i 
ansettelsesprosess for ny biblioteksjef. En stilling som lovhjemlet gjennom Lov om 
folkebibliotek. Det at det blir rekruttert en biblioteksjef med fagkompetanse er avgjørende for 
bibliotekutviklingen i kommunen. Biblioteksjefen har det faglige, økonomiske og 
driftsmessig ansvar for biblioteket i den enkelte kommune gjennom både delegerte oppgaver 
og Lov om folkebibliotek §5 med tilhørende forskrift som sier: 

§ 2.Kvalifikasjonskrav 
Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede 
folkebibliotekvirksomhet. 
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Kompetanse en viktig faktor inn i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms hvor alle er på likefot 
og alle er forpliktet til å bidra inn i samarbeidet. Det er et krevende samarbeid som forplikter 
det enkelte bibliotek å være en aktiv og likeverdig deltaker. Vi har månedlige utviklingsmøter 
på lyd/bilde, regionale kurs, felles turnéer med bibliotek- og kulturbussen i samarbeid med 
språksentrene, forfatterturnéer, foredrag og utstillinger i samarbeid med andre. 
 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms har vært et velfungerende samarbeid i mange år. 
Bibliotekene har i samarbeid med Nord-Troms studiesenter utviklet målretta tjenester for 
desentraliserte studenter og inngår i dag som en viktig samarbeidspart til studiesentret. Med 
studiebibliotek i hver kommune får studenter nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte 
lokaler. Studiebibliotektjenesten handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent 
veiledning og tilstedeværelse for studenter. 
 
I årene 2011-2014 gjennomførte regionen det felles utviklingsprosjektet Framtidas 
kunnskapsarena med støtte fra Nasjonalbiblioteket, RUP-midler og Troms fylkesbibliotek. 
Hovedmål for prosjektet var å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og 
læringsarena for alle aldersgrupper. Gjennom arbeidet har bibliotekene utviklet samarbeidet 
mellom bibliotek og barnehage og skole. Man fikk på plass strukturer for samarbeid som 
fungerer etter at prosjektperioden sluttet. 
 
Vårt samarbeid har i fra fylket blitt trukket frem og brukt som et glansbilde for 
fylkesbiblioteket og vist for hele landet. Men det har i den seneste tid hanglet litt når ser på 
Kvænangen hvor biblioteksjefstillingen p.t. er ubesatt og i Storfjord er situasjon er usikker. 
Belastningen på de andre kommunene blir stor. 
 
Regional bibliotekplanen for Troms 2017-2028 er et viktig styringsdokument, vedtatt i alle 
kommunene i Troms. Planen har også en langsiktig handlingsplan frem til 2028. Forordet er 
skrevet av daværende Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk som blant annet 
sier at:  

«Folkebibliotekene er unike kulturinstitusjoner på grunn av sitt brede 
samfunnsoppdrag som kunnskapsaktør, litteratur og kulturarena og lokalt møtested. 
Folkebibliotekene må være der hvor folk bor og tilby kvalitetsmessige gode 
bibliotektjenester som styrker innbyggeren som samfunnsborgere og 
enkeltmennesker...()… Bibliotekene har en sentral rolle som læringsarena, 
studiebibliotek og kunnskapstilbyder for studenter, det lokale arbeidslivet og for 
menigmann. Det må avklares hvordan sikre alle som bor i fylket lik tilgang til 
kunnskap og informasjon…()… For å kunne tilby faglig godt forankrede tjenester 
kreves en systematisk satsing på kompetanse innenfor alle arbeidsfelt.» Fra forordet i 
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

Høsten 2019 kom ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 «Rom for demokrati og dannelse» 
fra regjeringen. Her understrekes bibliotekenes betydning: 

Moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn, på skoler og 
andre læringsarenaer. De er som fristeder med tilgang til kunnskap og kultur. Som 
møteplasser spiller bibliotekene en sentral rolle i integrering, i opplæring og som 
serviceinstitusjon i kommunen. Kommuner som utvikler sine bibliotek til å bli gode og 
tilgjengelige er demokratifremmende og skaper felleskap. 
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Utfordringene framover vil være å henge med i det som er føringene for biblioteksektoren. 
Biblioteket er en fellesarena som må brukes og utvikles. Det å være biblioteksjef i en vid 
distriktskommune er så kompleks at fagkompetanse er helt nødvendig. I henhold til lover og 
forskrifter kreves det fagutdannet biblioteksjef for å ivareta dette oppdraget. Kompetanse og 
stillingsressurs til å drive med bibliotekutvikling og bidra inn i samarbeidet. 
 
Vedlegg: 
Lov om folkebibliotek  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108 
Biblioteksjefplakaten 
https://www.bibforb.no/wp-content/uploads/2019/02/Biblioteksjefplakaten-2019.pdf 
Regional bibliotekplan for Troms med handlingsplan 
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/bibliotekplan-med-
illustrasjoner.pdf  
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Handlingsplan_horingsutkast.pdf 
Ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-
demokrati-og-dannelse/id2667015/ 
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Alle bilder: Jan R. Olsen 
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1 BAKGRUNN  
  
Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, 
Storfjord og Lyngen kommune.   
  
Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og felles 
forventning om hva regionrådet skal prioritere i perioden 2020-2023.   
  
De satsingsområdene og strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne perioden. Hver 
av eierkommunene har derved et medansvar for at dette blir gjennomført.   
Det overordnede strategi- og styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.  
  
Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 
rådmannsutvalget og sekretariatet. 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver 
kommune. Representantskapet avholder møte en gang i året. 

Styret er sammensatt med ordførerne i de 6 medlemskommunene. 

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder. 

 

Figur 1: Organisasjonskart 
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2  VISJON   
 
 “Lys i husan i all fremtid” 
  

3  FORMÅL  
 
Nord-Troms Regionråd skal være et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles 
interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- og nasjonal 
sammenheng.    
  

4  HOVEDMÅLSETTING  
 
Nord-Troms Regionråd skal bidra aktivt for å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet som ivaretar hensynet til miljø og klima.  
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5  SWOT  
  
Styrker  

 Tradisjon for godt samarbeid  
 Aktivt og engasjert regionråd  
 Likeverdige parter med samsvarende 

utfordringer  
 Kulturelt mangfold  
 Felles kultur  
 Lik kommunestørrelse  
 Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål  
 Store vekstmuligheter (areal, ressurser, 

turisme)  
 Attraktiv region  
 Sentralt plassert i den nye regionen  
 Potensiale for interkommunalt samarbeide  
 Kyst og innland.  Fjord og fjell  
 Grense mot Finland og Sverige  
 Nærheten til Tromsø  
 Arbeidsinnvandring  
 Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet  
 Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, sjømat, 

kraft, helse 
 Digital motorvei  

Svakheter  
 Rolleavklaring  
 Forankring  
 Informasjon  

Muligheter  
 Store fornybare ressurser kan skape 

næringsaktivitet  
 Småbedrifter en kvalitet –enklere 

beslutningsprosess  
 Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes 

bedre for bedriftsetablering og tilflytting  
 Desentralisere flere 

utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)  
 Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes 

framover?  
 Vi kan rigge oss som en bærekraftig region  
 Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering  
 Prosjekt Trainee  
 Nord-Troms konferanse  
 Infrastruktur  
 I midten, god plass  
 Utdanningstilbud: VGS og NTSS  
 Mye turister i regionen  

Trusler  
 Avstander og kommunikasjon  
 For få unge flytter tilbake etter 

utdanning  
 Demografi - Forgubbing  
 Lave fødselstall  
 Manglendeinkludering  
 Stor turnover blant innbyggerne  
 Infrastruktur: FV og E6/E8  
 Lavt kompetansenivå i deler av 

regionen  
 Arbeidsinnvandring  
 Lite tradisjon for FoU i næringslivet  
 Færre, relativt sett i forhold til 

snitt tall for Norge, tar 
høyere utdanning  

 Vanskelig å skaffe arbeidskraft  
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6  SATSINGSOMRÅDER   
  
  
Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 som grunnlag for å kunne utvikle 
regionen i positiv retning:    
  

1. Infrastruktur   
2. Kompetanse   
3. Samfunnsutvikling  

  
Det som skal være førende for hvordan vi jobber i regionen er FNs bærekraftsmål som er en felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs 
bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for 
land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å 
utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.  

Vi skal bruker de bærekraftsmålene som er tilpasset vår region til å inspirere eller veilede ny 
miljøpolitikk, livskvalitetsplaner, utvikling av nye nærområder, design av lokale strategier, samarbeid 
mellom kommunene og mange andre formål. 
 
6.1  Satsingsområde 1: Infrastruktur 
 
Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et 
stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene og på E6. Det må arbeides for 
bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og 
fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i 
perioden. Det gjelder både breiband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.  
  
Status:  
  
På veisektoren er det store utfordringer i hele regionen med stort etterslep på vedlikehold, spesielt på 
fylkesveiene, og på enkelte punkter langs E6 som Kåfjordbergan, Kvænangsfjellet, Skibotndalen, samt 
på strekninga Hatteng-Nordkjosbotn. Det er også flere rasutsatte strekninger hvor det er behov for 
tiltak slik som Pollfjelltunellen, Lyngen-Storfjord, Arnøya, samt Kåfjord.  
  
Nord-Troms dekker et stort geografisk område med spredt bosetting, og hvor det er avgjørende med 
gode kommunikasjoner også sjøveien. Både på ferger og hurtigbåter er det et stort behov for flere 
avganger, bedre materiell og reduserte takster for å kunne møte behovet til næringslivet og 
befolkninga.  
  
På energiforsyning mangler det tilstrekkelig kapasitet for fremtid vekst i befolkninga og i næringslivet, 
og spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på 
kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger 
med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må 
prioriteres.   
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Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen 
er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må 
løses. Nedstegning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for 
mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.  
 
 
Mål:  
  

1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem prioriterte 
transportkorridorer i Nord-Troms; 

1. Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
2. Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
3. Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –Langslett-

Olderdalen 
4. Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
5. Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og passasjerer 

2. Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god 
korrespondanse mellom de ulike tilbudene. 

4. Arbeide for flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt med 
flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

5. Bedre breiband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at 
regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og mobiltelefoni.  

6. Sikre gode kommunikasjonsløsninger i regionen gjennom tiltak som bidrar til trygg og sikker 
fremkommelighet. 

  
  
Tiltak  
 

2020  2021  2022  2023  

Videreutvikle/utarbeide et godt faktagrunnlag for å underbygge behov 
på samferdsel og infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og 
næringsliv, herunder bedre kollektivtilbud innad i regionen og med 
nærliggende regioner 

 
x 

   

Arbeide mot sentrale- og fylkeskommunale myndigheter for å få 
gjennomført nødvendige tiltak på de fem prioriterte 
transportkorridorene i Nord-Troms  

x x x x 

Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger som bl.a. 
Pollfjelltunellen, Lyngen-Storfjord, Arnøya, samt Kåfjord 

x 
   

Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale 
myndigheter 

x 
   

 Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer 
bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede 
løsninger for innbyggere og virksomheter 

x x 
  

Støtte opp om alle initiativer for realisering av Nord-Norge banen med 
forlengelse videre til Nord-Troms og Finnmark 

x x 
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6.2  Satsingsområde 2: Kompetanse  
 
Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig 
fagkompetanse innen videregående opplæring samt høyskole- og universitetsutdanning. Dette vil 
være avgjørende for å skape levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige 
tjenestetilbud som møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang 
på riktig og variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave 
fødselstall og færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne 
opprettholde dagens struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på 
fremtidig arbeidskraft.  
  
  
Status: 
  
Nasjonale undersøkelser viser at kommunene i regionen har for svak kvalitet i 
grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre 
dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.   
  
På videregående nivå har regionen lenge hatt utfordringer med stort frafall, men der har en målrettet 
satsing over flere år bidratt til at flere gjennomfører et videregående utdanningsløp. Synkende 
ungdomskull vil utfordre utdanningstilbudet på de videregående skolene i regionen, og det vil være 
avgjørende å arbeide for at tilbudene opprettholdes slik at virksomhetene sikres tilgang på nødvendig 
kompetanse. Et godt, variert og desentralisert videregående skoletilbud med yrkesfaglige tilbud 
tilpasset regionalt arbeidsmarked er av stor betydning for attraktiviteten til vår region.  
  
Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom 
Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve 
kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.   
  
 
Mål:  
  

1. Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til 
kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.  

2. Økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud gjennom Nord-Troms studiesenter  
3. Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.  
4. Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk  
5. Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov 

for 
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Tiltak  2020  2021  2022  2023  
Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som 
senter for desentralisert utdanning 

  x x x 

Støtte arbeidet til Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing 
på utdanning/kompetanseheving i nordområdene  

x    

Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie x    
Påvirke skoleeierne til å utvikle fleksible modeller for utdanning, 
tilpasset befolkningsgrunnlaget og regionale behov 

 x x  

 Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med 
bindingstid i hele regionen 

x x     

 Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som 
skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

  x     

 Etablere en regional ordning for trainee-stillinger i både privat og 
offentlige virksomheter 

 
x 

  

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

 
x 

  

 Bidra til å videreutvikle “Blått kompetansesenter på Skjervøy” 
 

x x x x 

  
  
  
6.3  Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling  
 
Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom det finnes attraktive jobb- og botilbud. 
Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i 
fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi arbeider på alle plan for å skape en attraktiv 
region for innbyggere i alle aldersgrupper.   
  
Regionrådet har gjennom mange år arbeidet for å gi ungdom gode opplevelser. Vi har tro på at 
ungdom som blir hørt og sett i lokalmiljøet i større grad vil vurdere hjemkommunen som aktuelt 
bosted i voksen alder. Den regionale ungdomssatsingen vil fungere som en paraply for – og styrke de 
tiltakene som er i gang i kommunene.   
  
Det regionale arbeidet vil også ha rollen som pådriver og koordinator for nye aktiviteter. Regionale 
kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne. En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på 
tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke til seg flere tilflyttere.   
  
  
Status:  
  
I likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og forgubbing. En 
positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet.    
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Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både 
tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser.  Det vil kreve tilgang 
på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som ønsker å teste ut regionen før 
de velger å kjøpe egen bolig. Det vil også være avgjørende å sørge for at det er tilgang på 
næringsareal for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del av dette må 
kommunene sørge for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er nødvendig for å 
klarere områder for areal til boliger og næring kommer på plass.  
  
Som ledd i å skape en attraktiv region må også dialogen med ungdommen styrkes med fokus på å 
komme ut med et positivt budskap som synliggjør muligheter som ligger i å bosette seg i regionen. 
Både private og offentlige virksomheter må spesielt vektlegge hvilke kompetansebehov de har nå og 
hva som forventes fremover. Forventninger hos yngre mennesker spesielt til det grønne skiftet, vil 
også kreve at regionen synliggjør satsinger som bidrar til å skape samfunn som ivaretar hensynet til 
miljø og klima.  
 
  
Mål:  
  

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

2. Prioritere satsing på barn og unge som koordineres gjennom satsingen på RUST 
3. Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang på boliger og 

næringsareal  
3. Vektlegge tiltak som gjør regionen attraktivt for barnefamilier, og som bidrar til at flere velger 

å etablere seg med barn i regionen  
4. Bidra til bolyst og trivsel gjennom god dialog med innbyggere og næringsliv, og støtte opp om 

positive krefter som vil regionen vel  
  
  
Tiltak  2020  2021  2022  2023  
Koordinere planarbeid mellom kommunene i regionen, og trekke inn 
relevante miljøer som kan bidra til oppdaterte planverk 

 
x x x 

Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme 
interessene for næringslivet i Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om 
å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen 

x x x x 

Utarbeide en plan for hvordan regionen kan utvikles til en felles bo- og 
arbeidsregion 

  x x 

Utarbeide en regional plan for samordnet innsats på boliger og 
næringsareal, herunder boligtomter og boliger for leie 

 
x 

  

 Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant 
slik at NTR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger 

x x x x 

 Stimulere til bærekraftsertifisering av kommunale virksomheter som 
Miljøfyrtårn 

x x x x 
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 Koordinere tiltak mellom kommunene for økt satsing på sommerjobber 
for ungdom i regionen 

  x x x 

 Bidra til styrket innsats for å skape flere positive historier som synliggjør 
“det gode liv” og mulighetene i regionen  

x x x x 

7  INTERNE FOKUSOMRÅDER  
  
Nord-Troms Regionrådet har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I 
2020-2023 er følgende områder prioritert:  
  

1. Organisering  
2. Samarbeid  
3. Kommunikasjon  

  
 
7.1  Fokusområde 1: Organisering 
  
Status 

 
Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny 
kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 
må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne 
dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 
Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan 
som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt 
 
Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid 
og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.  
 
NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange 
sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms 
Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder. 
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Figur x: Forslag til ny organisering     

  
  
Mål:   

1. Nord-Troms regionråd skal innen fristen som er 4 år fra 22- juni 2018, omdanne dagens § 
27-samarbeid til et interkommunalt politisk råd. 

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

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 
 

 
 
Tiltak  
  

2020 2021 2022 2023 

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

x 
   

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet 
– operativ som Interkommunalt politisk råd innen 
01.01.2021 
 

x    

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

x    
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Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18: 

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

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

 Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 
 Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 
 Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. 
 Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 

kjønnsbalanse. 
 Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.
 

 
 
 
 
7.2  Fokusområde 2: Samarbeid  
 
Status 
 
I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny 
fylkesstruktur.  Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms og 
Finnmark.  De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall kommuner, og 
dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med fylkeskommunen enn 
tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med regionrådet framfor 
enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart.   Det er derfor avgjørende at regionrådet har en 
struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte. 
 
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen 
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i 
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert samarbeidsrelasjoner mot 
henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor noen områder. Dette utfordrer det 
tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms. 
 
 
Mål:   
 

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  
2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  
3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 
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Tiltak  
  

2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte  
samarbeidsmuligheter (Tromsø, Kautokeino og Vest-
Finnmark) 

x    

Kartlegge andre mulige samarbeidspartnere 
og samarbeidsformer for framtida  

 x x  

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og 
strategier 

x x x x 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-
Troms Regionråd 

   x 
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7.3  Fokusområde 3: Kommunikasjon  
  
Status 
 
NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak, 
målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTR benyttet pressemeldinger(?), annonser i 
papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og 
sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 
kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.  SWOT analysen avdekker at det er behov for 
tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til 
å drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert 
kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 
 
 
Mål:   
 

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTR’s strategiske mål 
2. NTR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon. 
3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt 
4. NTR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 
5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 
6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og Regionrådet 

 
  
  
Tiltak  
  

2020 2021 2022 2023 

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 
 Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, 

innlegg på SoMe, o.s.v 
 Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å 

fremme budskapet  

x x x x 

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som 
allerede er utarbeidet 

x x x x 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med 
beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå 

x x x x 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle 
kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes 
opp på sakslisten  

x x x x 

     
 

  
 

56



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/204 -103 

Arkiv: X26 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 01.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/20 Formannskap 06.04.2020 

 

Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og 
øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte 
adresse 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Smittevernloven 
 
Vedlegg 
1 Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og 

mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens 
helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet, vedtar Kåfjord formannskap at forskrift 
om forbud på fritidseiendommer også skal omfatte forbud overnatting i campingvogner, 
campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse.  
 
Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv 
 
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og 
eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge 
store materielle skader tillates. 
 
Formannskapet anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-1 er 
tiltaket besluttet av formannskapet og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf. bokstav d). 
 
Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. 
 
Vedtaket gjelder til og med 13.04.20.  Ny vurdering vil bli gjort for eventuell korrigering av 
vedtaket ytterligere 7 dager. 
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Saksopplysninger: 
Alle vedtak som begrenser bevegelsesfriheten etter § 4-1 d) i smittevernloven kan bare gjelde i 7  
dager fram i tid, derfor legges vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, 
teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.   
Endring i vedtaket er at vedtaket da vil gjelde til og med 13.04.20. 
 

Vurdering: 
Formannskapet er delegert myndighet fra kommunestyret, til å treffe vedtak i saker med 
hjemmel i smittevernloven, som er av prinsipiell betydning.  Vedtak som ikke er definert som 
hastevedtak etter smittevernloven, og er av prinsipiell betydning i kommunelovens forstand, kan 
ikke delegeres ordfører, rådmann eller kommuneoverlege.  Alle vedtak som begrenser 
bevegelsesfriheten etter § 4-1 d) i smittevernloven kan bare gjelde i 7  
 
Viser til vedlagte vedlegg om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og 
øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.  Endring i 
vedtaket er at vedtaket gjelder til og med 13.04.20. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Kunngjøring 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 12/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/204-90 2584/2020 X26 27.03.2020 

 

Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og 
øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte 
adresse 

 
Saksopplysninger  
Smittevernloven: 
Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i 
anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i lov -1994-08-05-55§1-2 av mars 2020. 
 
I § 5 i forskriften av mars 2020 vises det til at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i 
annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Alle skal som utgangspunkt holde seg 
i sin hjemkommune for å unngå smitteoverføring og smitterisiko. Dagsturer for å sikre anlegg er 
det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte.  
I formålsparagrafen til Smittevernloven gjengis følgende:  
 

 Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre 
myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i 
smittevernarbeidet. 

 
I følge §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven kan kommunelegen fatte egne vedtak som er mer 
omfattende enn forskriften av mars 2020, forutsatt at følgende vilkår i smittevernlovens hhv §§ 
1-5 og 4-1 er oppfylt 
 

Smittevern etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av 
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hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.  

 
I §4-1 om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 
smittesanering, vises det til at kommunestyret kan vedta, når det er nødvendig for å forebygge en 
allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, følgende:  

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale  
omgangen overalt der mennesker er samlet 

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres  
    bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen 
 

I hastesaker kan altså kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne 
paragrafen.  
 
I Kåfjord kommunes delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyremøte av 27.02.20, er 
delegasjon etter Smittevernloven gitt kommuneoverlegen. 
 
Vurderinger 
Undertegnede har i samråd med beredskapsledelsen i Kåfjord kommune vurdert lokale forhold 
sett opp mot aktuell forskrift av mars 2020, og den råderett kommunen har gjennom 
Smittevernloven til å foreta egne vedtak utover forskriftens innhold. 
 
Kåfjord kommunes helsevesen er ikke dimensjonert for å kunne ivareta en betydelig 
befolkningsøkning i tiden før, under og etter påske. Ved at mange personer samles i forskjellige 
typer leire/oppsamlingsplasser, vil også sannsynligheten for smitteoverføring øke betraktelig.  
 
Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens 
helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet har kommuneoverlegen vedtatt at forskrift 
om forbud mot opphold på fritidseiendommer også skal omfatte forbud mot overnatting i 
campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter 
hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.  
 
Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv  
 
Dette innebærer at det ikke er tillatt med overnatting i campingvogner, campingvogner med 
spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter, for personer som ikke er registrert bosatt 
i Kåfjord kommune.  
 
Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. 
 
Overnatting på hytter eller i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige 
faste og mobile boenheter er tillatt for personer som har sin folkeregistrerte adresse i Kåfjord, 
men anmodes om å unngå større sosiale sammenkomster utover nære relasjoner/i husstanden/mer 
enn fem personer. 
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Vedtak 
Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens 
helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet har kommuneoverlegen vedtatt at forskrift 
om forbud mot opphold på fritidseiendommer også skal omfatte forbud mot overnatting i 
campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter 
hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.  
 
Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv  
 
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og 
eiendom på annen måte.  Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å 
avverge store materielle skader tillates. 
 
Kommuneoverlegen anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til  
§ 7-2 er tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf 
bokstav d). 
 
Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. 
 
 
Vedtaket gjelder fra lørdag 28.03.20 med en ukes varighet.  Ny vurdering vil gjøres 03.04.20 for 
eventuell kontinuering av vedtaket ytterligere 7 dager. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Monsen Pedersen 
Kommuneoverlege i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens Hus 9815 VADSØ 
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KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/233 -1 

Arkiv: U09 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 02.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Formannskap 06.04.2020 

 

Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak for bedrifter med store 
utfordringer 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg - Brev fra fylkesmannen - Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak for bedrifter 

med stor utfordringer 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Aktører i næringslivet i Kåfjord har møtt store utfordringer, og noen vil ikke klare seg gjennom 
denne perioden. En undersøkelse som kommunedirektøren har sendt ut til bedriftene har vist at 
det er stor usikkerhet for mange, og at det er flere som har likviditetsproblemer nå - eller vil få 
det i nærmeste fremtid.  

Bedriftsundersøkelsen 
Det rapporteres om at dette skyldes sviktende eller fraværende omsetning. Til i dag er det 47 
bedrifter som har svart på undersøkelsen. 
Har dere utfordringer nå som følge av coronasituasjonen? 
Vet ikke 1 
Ja, små 6 
Nei, ingen 7 
Ja noen 14 
Ja, store 17 

 
Hva har dere utfordringer med? 
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Sviktende omsetning 27 
Likviditeten 13 
Annet  6 
Medarbeidere borte fra 
jobb 

3 

 
De med tydeligst utfordringer, og som først tok kontakt med kommunen var frisørene. De måtte 
stenge på dagen den 12. mars og har ikke lov til å drive virksomhet i det hele.  
 
En annen bransje som har tydelige utfordringer er reiselivs- og serveringsbransjen. Flere av 
disse har drevet uten lønnsom virksomhet og uten bedriftsutvikling i flere år. Andre har drevet 
med god margin, har klart å bygge seg opp en kapitalbase, men har nå mistet all sin omsetning. 
Det er stor variasjon i bedriftene innen samme bransje. 
 
Alle festivalene og arrangementene på denne siden av sommeren og kanskje lengre utover vil 
nok måtte se på muligheten for å avlyse arrangement. Riddu Riđđu som er en profesjonell aktør 
med 4 ansatte vil nok merke dette års aktivitetsnivå svært godt.  
 
Hva har dere gjort for å avhjelpe situasjonen? 
Annet 13 
Redusert driften 13 
Permittert ansatte 10 
Stengt virksomheten 8 
Kontaktet banken for å få betalingsutsettelse på lån 4 
Kontaktet kommunen for å få betalingsutsettelse på 
lån 

3 

Forhandlet med huseier om nedsatt husleie 3 
Lagt om til annen produksjon 1 

 
Av andre ting som er nevnt er f.eks. at et regnskapsbyrå har fått mer å gjøre med å hjelpe 
bedrifter, men at flere av de får problemer med å betale for arbeidet de gjør for dem. En melder 
at det å utsette lån vil føre til problemer senere – det er ikke en god løsning for dem. Bildet 
bedriftene tegner av situasjonen er svært sammensatt. 
 
Hvordan vil det gå med bedriften slik det nå ser ut?  
Det løser seg for oss snart 1 
Vi kommer til å gå konkurs 2 
Det løser seg for oss i fremtiden 10 
Vi må ha hjelp for å komme ut av 
dette 

10 

Vet ikke 14 
 
Noe er helt sikre på hvordan dette går, flere er optimistiske, flere andre sier at de trenger hjelp 
og for de aller fleste er det utsikkerhet på en eller annen måte som preger situasjonen. Det er vel 
foreløpig usikkerheten som preger både samfunnsliv og næringsliv.  
 
Hvilke tiltak tenker du vil fungere godt for din bedrift i denne situasjonen? 
Dette er et åpent spørsmål i undersøkelsen. Svarene er mangfoldige og går i mange retninger. 
Utfordringene varierer både mellom bransjene og mellom bedriftene innen samme bransje. 
Noen synes det er vanskelig uansett hva en gjør, noen tar opp lån for å komme seg gjennom 
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perioden, noen sier de må ha støtte til driften, noen klarer seg godt selv og flere håper på 
tilskudd fra det offentlige. 
 

Støttetiltak fra det offentlige 

Staten 
Staten har innført en rekke tiltak for å støtte næringsliv og ansatte i forbindelse med corona-
utbruddet. Listen er oppdatert pr. 28.mars 2020 
 Det er nå lov til å holde digitale årsmøter, noe som vil medføre at eiere og styrer slipper å 

reise noe sted og heller avholde møter over nettet.  
 Statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er 

rammet av virusutbruddet. Ramme på 100 mrd. i første omgang. Dette medfører at flere 
bedrifter kan låne seg opp i denne perioden.  

 Lav sats for mva. reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. 
oktober 2020. 

 Fristen for innbetaling av første mva.-termin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Dette 
gjelder ikke for primærnæringene. 

 Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. 
september 2020. 

 Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre 
halvparten av timene på meldekortet. Dette for å gjøre det mer gunstig å kombinere 
dagpenger med sesongarbeid. 

 Utsettelse av betalingstermin for forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai. Innbetalte penger kan 
man be om å få utbetalt. 

 Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, 
andre termin 15. april: Fristen utsettes til 1. september 2020 

 Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen 
 Firmabil som er parkert hjemme under permittering fritas for skatt, med unntak av privat 

bruk som skattlegges som vanlig.  
 Pendlerstatus opprettholdes selv om en ikke reiser hjem så ofte som hver 3. uke 
 Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av 

selskaps-underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien 
av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. 

NAV 

 Rett til dagpenger i påsken, mulighet for forskudd. 
 Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Trenger ikke avbrudd i 

dagpengene.  
 Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften. 

Sesongarbeidere som er her får bli her i 6md. 
 Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert 

sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars.  
 Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget 
 Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra 4. sykedag når fraværet 

skyldes koronaviruset.  
- Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du 

nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen.  
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- Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 
prosent fra første sykedag. 

- Har du tegnet forsikring for sykepenger med 80 prosent fra første dag, får du 80 % 
fra første dag. 

 Du kan ikke bruke egenmelding hvis du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet 
som er stengt. Det kommer en annen ordning der du kan søke om støtte fra dag 17.  

 

Innovasjon Norge 

 Renta satt ned 1% på lavrisikolån (nominell rente fra 2,15 %) og 1,25% på risikolån (4,20% 
fra 15.04.2020 på løpende lån) 

 Enklere å få avdragsutsettelse 
 Større bidrag til finansiering, andel støtte økes 
 Lavere krav til sikkerhet 
 Større toleranse for forsinkelser i prosjekter 
 Øker tilskudd fra 50% til 75% på kommersialiseringsprosjekter 
 Øker maks. lånebeløp fra 1,5 til 2 mill. på nye oppstartlån – ingen økte krav til kausjon eller 

egenandel 
 Økt rentefritak fra 2 år til 2 år og 6 mnd. ved nye oppstartlån 
 Oppstartlån avdragsfrie i 4 år. 
 Raskere saksbehandling gjennom forenklet prosess. 

Statens kontantstøtteordning 

 Skal dekke deler av de faste utgiftene 
 Automatisk og rask saksbehandling 
 Statsstøttereglementet skal følges 
 Bedriftene ansvarlig for korrekt informasjon og bruk av midlene 
 Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, 

blant annet:  
o Finansnæringen 
o Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning 
o Olje- og gassutvinning 
o Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper 
o Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers 

hovedinntektskilde) 
o Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling 

 Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året 
før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan 
et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes. 

 Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner 
utbetales ikke. 

 Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en 
høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. 
Regjeringen kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift. 

 Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, 
forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i 
forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader. 

 Ordningen gjelder for mars, april og mai 
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Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og 
godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. 
Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig 
foreløpig. 

Se førøvrig https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ for andre ordninger.  

 

Nord-Troms- og Finnmarksordningen 
Det er lovet 250 mill. til denne tilskuddet, men forordningen er ikke klar og innretningen er ikke 
bestemt.  

Forslag til tiltak fra Kåfjord kommune 

 Betalingsutsettelse på lån 
 Avdragsfrihet 
 Inngåelse av nedbetalingsavtaler 
 Forsinkelsesrenter er pr. i dag 9,5%. To alternativer:  

o sette ned forsinkelsesrenten for en periode for alle  
o i den enkelte tilfelle avgjøre at det ikke skal beregnes forsinkelsesrente så lenge 

betalingsavtalen gjelder.  

Sametinget 
 5,6 mill. ekstra til næringslivet 
 Til omstilling og dreining av markedsinnretning 
 Økning fra 3 mill. til 6 mill. til variert næringsliv 
 Økt støtte til Sapmi næringshage 
 Søkerebasert tilskudd til reiseliv, rammen økes fra 1 mill til 2 mill 
 Rammen for kreative næringer økes fra1 mill til 1,75 mill 
  

Vurdering: 
 
 
Den aktuelle situasjonen er svært utfordrende for bedrifter og ansatte. De fleste lider tap på ett 
eller annet hold pga coronapandemien, og noen bedrifter kommer til å måtte legge ned sin 
virksomhet nå. Dette gjelder næringer som er spesielt sterkt rammet, og i tillegg - bedrifter som 
har slitt med dårlige resultater før virusutbruddet. 
 
De tiltakene som settes ut i livet må finansieres, og kåfjordsamfunnet har lite å «rutte med» for å 
støtte de som er rammet. Kåfjord kommune har svært lite handlingsrom når det gjelder støtte til 
bedrifter. Den kommunale økonomien er presset fra før og den situasjonen som samfunnet er 
oppe i nå gjør situasjonen verre. Nedstyring av næringsaktivitet fører til lavere skatteinngang, 
økt beredskap innen helse og andre sektorer - i tillegg til økt bruk av sosialhjelp fører til at 
kommunen havner i en situasjon hvor støtte fra staten er nødvendig. Det legges det nå opp til, 
men det er foreløpig usikkert hvor mye støtte som vil komme til Kåfjord. 
 
Det vil komme midler til støtte for næringslivet over de nasjonale ordningene, men det er ikke 
kommet noen innretning på disse midlene og de er foreløpig ikke tilgjengeliggjort som søkbare.  
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Det Kåfjord kommune nå kan gjøre er lite, men kan være viktig for noen. De tiltakene som blir 
innført må det informeres om til bedriftene slik at de får søkt så snart som mulig.  
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Fra: Einar Pedersen
Til: Jens Kristian Nilsen; Håkon Jørgensen
Emne: Vs: Informasjon om økonomiske virkemidler i kommunene ifm korona
Dato: torsdag 2. april 2020 10:04:38
Vedlegg: image001.png

Jens Kristian
Se mailen fra fylkesmannen. Den må legges ved saken til formannskapet. Så er det kanskje
behov for at du justerer tekst i din ellers meget gode utkast til ssaksfremlegg.  NB. Det var
en liten feil i tekst i fremlegget ditt  - det er 250 mill kr og ikke 200 mill
 

Med vennlig hilsen
 
Einar Pedersen
kommunedirektør

 
Tlf 77719225 / 91703255
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Riise, Marianne Winther <fmtrmwr@fylkesmannen.no>
Sendt: torsdag 2. april 2020 09:54
Til: Rådmann Alta <radmann@alta.kommune.no>; Rådmann Berlevåg
<radmann@berlevag.kommune.no>; Rådmann Båtsfjord <radmann@batsfjord.kommune.no>;
Rådmann Gamvik <radmann@gamvik.kommune.no>; Rådmann Hammerfest
<radmann@hammerfest.kommune.no>; Rådmann Hasvik <radmann@hasvik.kommune.no>;
Rådmann Karasjok <radmann@karasjok.kommune.no>; Rådmann Kautokeino
<kent.valio@kautokeino.kommune.no>; Rådmann Kvalsund
<radmann@kvalsund.kommune.no>; Rådmann Lebesby <radmann@lebesby.kommune.no>;
Rådmann Loppa <radmann@loppa.kommune.no>; Rådmann Måsøy
<radmann@masoy.kommune.no>; Rådmann Nesseby <radmann@nesseby.kommune.no>;
Rådmann Nordkapp <radmann@nordkapp.kommune.no>; Rådmann Porsanger
<radmann@porsanger.kommune.no>; Rådmann Sør-Varanger <radmann@sor-
varanger.kommune.no>; Rådmann Tana <radmann@tana.kommune.no>; Rådmann Vadsø
<radmann@vadso.kommune.no>; Rådmann Vardø <hallgeir.sornes@vardo.kommune.no>;
Rådmann Balsfjord <radmann@balsfjord.kommune.no>; Rådmann Bardu
<radmann@bardu.kommune.no>; Rådmann Berg <radmann@berg.kommune.no>; Rådmann
Dyrøy <radmann@dyroy.kommune.no>; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Rådmann Gratangen
<radmann@gratangen.kommune.no>; Rådmann Harstad <radmann@harstad.kommune.no>;
Rådmann Ibestad <Roe.jenset@ibestad.kommune.no>; Rådmann Karlsøy
<alf.lorentsen@karlsoy.kommune.no>; Rådmann Kvæfjord <radmann@kvafjord.kommune.no>;
Kvænangen Rådmann <radmann@kvanangen.kommune.no>; Rådmann Lavangen
<erling.hanssen@lavangen.kommune.no>; Rådmann Lenvik <radmann@lenvik.kommune.no>;
Rådmann Lyngen <radmann@lyngen.kommune.no>; Rådmann Målselv
<radmann@malselv.kommune.no>; Anne-Marie Gaino <Anne-
Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>; Rådmann Salangen
<Frode.skuggedal@salangen.kommune.no>; Cissel Samuelsen
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<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Rådmann Skånland
<bjorn.tore.sorensen@skanland.kommune.no>; Trond-Roger Larsen <Trond-
Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>; Rådmann Sørreisa <radmann@Sorreisa.kommune.no>;
Rådmann Torsken <radmann@torsken.kommune.no>; Rådmann Tranøy
<radmann@tranoy.kommune.no>; Rådmann Tromsø
<kommunedirektor@tromso.kommune.no>
Emne: VS: Informasjon om økonomiske virkemidler i kommunene ifm korona
 
Hei,
 
Her kommer informasjon om økonomiske virkemidler for kommunene så langt vi har fått
informasjon fra departementet.
 
Økonomiske tiltak fra regjeringen og Stortinget rettet mot kommunesektoren i forbindelse med
virusutbruddet
Stortinget har i flere omganger fattet bevilgningsvedtak som berører kommunesektoren:

Økt skjønnsramme til kommunene 250 mill. kroner (Prop. 52) + 150 mill. kroner (Prop. 67)
– til sammen 400 mill. kroner
Økt innbyggertilskudd fylkeskommunene 50 mill. kroner (Prop. 52) + 250 mill. kroner
(Prop. 67) – til sammen 300 mill. kroner (gjelder kompetanseheving og andre tiltak for å
motvirke permitteringer og oppsigelser i næringslivet)
Forskuttering av mindreinntekter og merutgifter som påløper (Prop. 67):

3,75 mrd. kroner til kommunene – innbyggertilskudd – Fylkesmannen har ikke fått
fordelingen pr. kommune, vi vil oversende dette straks vi får dette fra
departementet.
1 mrd. kroner til fylkeskommunene – innbyggertilskudd (kompensasjon for tapte
billettinntekter i kollektivtrafikken)

Økt egenkapital i Kommunalbanken 750 mill. kroner (Prop. 67) – bidra til at
Kommunalbanken kan refinansiere deler av lån som kommuner har opptatt i
kapitalmarkedet

 
Stortinget har vedtatt følgende anmodninger som regjeringen bes følge opp:

"Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommuner og fylkeskommuner for
urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med
håndtering av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt
statsbudsjett".
"Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i 2.
termin".

(KMD har anslått at for kommunene vil dette midlertidig redusere utgiftene med om lag
1,6 mrd. kroner og for fylkeskommunene om lag 0,4 mrd. kroner).

 For tiltakssonen hvor det er nullsats gis det en kompensasjon for tilsvarende
periode på 250 mill. kroner.

"Stortinget ber regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig
modell for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles."

 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag til oppfølging av
anmodningsvedtakene.
 
Skatteoppkreving
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I Prop. 57 som Stortinget har vedtatt, står det:
 
"Prosessen med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten har inntil
nå vært helt i rute mht. overføring 1. juni 2020. Det er blant annet gjennomført
organisasjonsendringer i Skatteetaten for å legge til rette for overtagelsen av nye oppgaver og
ansatte. Avgivende kommuner har også gjort betydelig arbeid for å tilpasse egen organisasjon til
overføring. Blant annet har de berørte kommunene i samråd med Skatte-etaten kartlagt alle
berørte ansatte. Inntil i forrige uke var etaten i rute med å ha innplas-sering klar i april. Også
arbeidet med nødvendige IT-tilpasninger er kommet langt og etaten har funnet lokaler til alle
ansatte som skal over. Den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset
medfører imidlertid utfordringer for en overføring med god kvalitet og uten ytterligere risiko for
stabil og sikker produksjon. Skatteetaten viser blant annet til at klargjøring av lokaler,
gjennomføring av innplassering og nødvendig opplæring kan bli vanskelig å gjennomføre innen 1.
juni.
Skatteetaten har hatt dialog med KS og et utvalg kommuner for å vurdere konsekvenser for
kommunene og hvilket overføringstidspunkt som vil være mest hensiktsmessig. Etaten anbefaler
i brev 19. mars 2020 til Finansdepartementet at tidspunktet for overføringen av
skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten bør utsettes til 1. november 2020.
Finansdepartementet mener det i lys av den pågående situasjonen er fornuftig at over-føringen
likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om
overføring 1. november 2020. Regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med
Revidert nasjonalbudsjett 2020 med de budsjettmessige konsekvensene av tidsforskyvningen."
 
(Som følge av utsettelsen vil uttrekket fra kommunerammen for 2020 bli endret).
 
Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling
Regjeringen har varslet at staten vil kompenserer for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i
barnehager og SFO. Forslag til kompensasjonsordning og bevilgning legges frem i proposisjon
den 3. april.
 
Skjønnsmidler
Det er nå bevilget totalt 400 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler i forbindelse med korona-
utbruddet, som er ment å skulle dekke kommunenes direkte merutgifter. 200 mill. kroner er
allerede fordelt til fylkesmennene etter innbyggertall, ref. fordeling av 9,086 mill. kr. til
kommunene i Troms og Finnmark, ref. vårt brev av 23.03.2020. Vi vil komme tilbake med
informasjon om hvordan resterende midlene skal fordeles straks vi får fylkesrammen fra
departementet.
 
Annet
Det har vært flere spørsmål om utsettelse av frister ifm. kommunenes årsregnskap.  Det vises i
denne forbindelse til KMDs høringsutkast til midlertidig lov som skal gi enkelte unntak fra
kommuneloven.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--lov-om-midlertidige-
unntak-fra-kommuneloven-lov-om-interkommunale-selskaper-og-partiloven/id2695370/ (Loven
er ikke vedtatt)
 
Bestilling- oversikt over direkte merutgifter i kommunen
Vi vil i egen forsendelse senere i dag komme med en bestilling på grove anslag for kommunenes
direkte merutgifter knyttet til koronautbruddet. Frist 16. april.
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Fylkesmannen vil komme tilbake med ytterligere informasjon om økonomiske tiltak rettet mot
kommunene straks vi har mer informasjon.
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
 
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 20 42
fmtrmwr@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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