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Delegerte vedtak Formannskap næring  juni-august 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
FSNÆR-DEL 11/19 DS 07.08.2019 Søknad om tilskudd til nydyrking av 37 dekar på gnr. 34 bnr. 7 
- 4080/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak  
1. Even Steinlien, 9144 SAMUELSBERG, innvilges tilskudd på inntil kr. 37 000,- for fulldyrking 

av inntil 37 dekar på eiendommen gnr. 37 bnr. 7 i Manndalen, jfr. pkt. 7 i kommunale prinsipper 
og retningslinjer.  

2. Tilskuddet belastes kommunalt utviklingsfond: 14770.417.325  
3. Tilskuddet utbetales når arealet er oppmålt og godkjent, og når søker har sendt skriftlig 

anmodning om utbetaling til oppgitt kontonummer.  
4. Tilsagnet er gyldig til 01.11.2020  
 
 
FSNÆR-DEL12/19 UTGÅTT 
4400/2019 R Birger Olsen 
 
 



FSNÆR-DEL 13/19 DS 17.06.2019 Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsareal gnr. 2 bnr. 
111 til hovedeiendom gnr. 2 bnr. 10 - 4576/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak  
Torstein Jenssen, Djupvik, 9146 OLDERDALEN, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. 111 i 
Kåfjord kommune, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 9.  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkt erverv er med på å sikre arealgrunnlaget for 
driftsenheten.  
Det settes som vilkår at gnr. 2 bnr. 111 sammenføyes som grunneiendom til gnr. 2 bnr. 10. 
 
 
 
FSNÆR-DEL 14/19 DS 20.06.2019 Søknad om godkjenning av gjødselplan for 5 år - Lervoll 29/4 
- 4642/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak  
Frode Lervoll, Vadja, 9144 Samuelsberg, søknad om godkjenning av gjødselplan for 2019 til å 
gjelde i 5 år, avslås.  Dette begrunnes med at foretaket har over 5 gjødseldyreenheter. 
 
 
 
FSNÆR–DEL 15/19 DS 03.07.2019 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommene gnr. 36 bnr. 
7, gnr. 36 bnr. 10, gnr. 36 bnr. 23, gnr. 36 bnr. 24 og gnr. 36 bnr. 26.  
5162/2019 J Kåre Å. Pedersen 
 
Vedtak  
Grete Anie Nymoen, Moveien 16, 9144 Samuelsberg innvilges konsesjon for erverv av 
eiendommene gnr. 36 bnr. 7, gnr. 36 bnr. 10, gnr. 36 bnr. 23, gnr. 36 bnr. 24 og gnr. 36 bnr. 26 til 
boligformål jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at ervervet ikke fører til ulempe for landbruksdrift og miljø i 
området. Videre er det vektlagt hensynet til bosetting, dvs. at bruken av eiendommene endres til 
boligformål. 
 
 
FSNÆR-DEL 16/19 UTGÅTT 
5553/2019 R Birger Olsen 
 
 
FSNÆR-DEL 18/19 DS 26.07.2019 Søknad om konsesjon gbnr 13/7 - Ken Tore Larsen og Renate 
Prøvlien 5560/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak  
Ken Tore Larsen og Renate Prøvlien, Skattvoll, 9147 Birtavarre, innvilges konsesjon for erverv av 
gnr. 13 bnr. 7 i Kåfjord kommune, jfr. konsesjonsloven § 21. Andel 50/50.  
 
Jfr. jordlovens § 8 skal alt jordbruksareal høstes. Hvis søkere ikke driver jordbruksarealet selv, skal 
de ikke motsette seg, hvis aktivt foretak i området vil høste arealet.  
 
Utmarksgjerder med gjerdeplikt skal vedlikeholdes. Gjeldende lover og forskrifter skal følges.  
Formålet med ervervet er mulig bosetting/utleie, og utvikling av eiendommen. Overtakelse av 
eiendommen vil ikke påføre naturmiljøet eller området noen kjente ulemper, siden eiendommen 
videreføres tilnærmetlik som tidligere, jfr. naturmangfoldloven. 
 
 



Vurdering 
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Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 139 

Henvisning til lovverk:  Konsesjonsloven  
    Naturmangfoldloven  
 
 

Rådmannens innstilling 
Tom – Gunnar Isaksen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 
139, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at eiendommen egner seg for uttak av brensel til søkers bolig, og at den 
også nyttes til oppholdssted og beite for hester.   
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tom – Gunnar Isaksen, 9144 Samuelsberg, søker om konsesjon for erverv av gnr. 35 bnr. 139. 
Omsøkt eiendom består av 2 teiger på totalt 26,9 dekar derav 25,9 dekar skog og 1 dekar annet 
areal. Kilde https://gardskart.nibio.no  
Formålet med ervervet er brenselsskog til boligeiendom gnr. 35 bnr. 70 og primært hestebeite til 
familiens hester.   
Selger; Magne T. Johansen, 9144 Samuelsberg. Kjøpesum kr. 10 000,-  
 
 
Forhold til overordnet plan og vedtak: 
LNFR-område. 
 
Risiko- og sikkerhetskonsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
Miljøkonsekvenser: 
Ingen kjente. 
 

https://gardskart.nibio.no/


 
Naturmangfoldloven 
Ingen kjent konflikt med naturmangfold eller andre negative miljøkonsekvenser.  
 
Konsesjonsloven  
Konsesjonsloven § 1 har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for 
å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 
er mest gagnlig for samfunnet med blant annet å tilgodese: 

1. Framtidige generasjoners behov 
2. Landbruksnæringen 
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. Hensynet til bosetting     

 

Vurdering 
Tom – Gunnar Isaksen, eier bolig på tomt i nærheten av omsøkt erverv. Familien driver med 
hobbyhester.  
Omsøkt erverv med sin beliggenhet og beskaffenhet kan egne seg til opphold/beite for hester og 
uttak av brensel til søkers bolig, som ligger like ved.   
 
Ervervet vil ikke komme i konflikt med naturmangfoldloven eller ha annen kjente negative 
miljøpåvirkninger, siden arealet vil drives nærmest som før. Arealet har over flere år vært 
benyttet av familiens hester.   
 
Vedlegg i saksmappe: konsesjonssøknad.  
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Overføring av oppgaver fra fylkesmannen til kommunen fra 01.01.2020 

Henvisning til lovverk: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap (Lovdata) 
 

Vedlegg 

1 Høringsnotat - UKL og verdensarv 

Rådmannens innstilling 
Leder for drift og utvikling, avklarer arbeidsfordeling og innarbeider i Kåfjord kommunes 
budsjett 2020 ca. 0,3 årsverk nye oppgaver, i forbindelse med forvaltning av UKL-midler 
(Utvalgt kulturlandskap) i nasjonalt Utvalgt kulturlandskap i Skardalen. Ny nasjonal forskrift 
trer i kraft fra 01.01.2020. 
 
For større aktiv deltakelse fra kommunen, er det en stor fordel om lokalpolisk nivå/andre også er 
involvert i samarbeidet.          
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I Kåfjord kommune, ble Skardalen i 2009 valgt ut til nasjonalt Utvalgt kulturlandskap. 
 
Fylkesmannen har fra etablering vært ansvarlig for veiledning, koordinering, utarbeidelse av 
planer, kunngjøring, søknadsbehandling, inngåelse av avtaler, budsjettering, rapportering og 
kontroll. Dette er oppgaver som nå overføres til kommunene rundt om i landet.  
Jfr. samtale med fylkesmannen v/Catrine Amundsen, har dette arbeidet med Skardalen utgjort 
for fylkesmannen vel 0,3 årsverk. Årlig tildelte midler har utgjort rundt +/- kr. 800 000,-. Antall 
søknader har variert fra 60 – 80 stk. (tiltak). 
 
Stortinget (LMD/KLD) har vedtatt at ansvaret for forvaltning av tilskudd til 
verdensarvområdene og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal overføres fra fylkesmannen til 
kommunene.  Kommunen er på lik linje med statlige organer underordnet LMD og KLD, som 
har full styringsrett over hvordan disse midlene skal forvaltes. Dette innebærer at kommunen 



kan instrueres av overordnet myndighet om lovtolkning, saksbehandling, bruk av skjønn, og om 
faktiske handlinger.  
 
Direktoratene vil i løpet av 2019 ferdigstille et rundskriv som utdyper og forklarer forskriften.  
 
 
 
 
Ny rollefordeling mellom aktører 
 
Direktoratet Regionalt nivå Kommune Grunneier/driver 

- Nasjonal 
koordinator 

- Regelverks- 
utforming 

- Veiledning 
- Arrangere 

fagsamlinger/ 
nettverkssamlinger 

- Kontroll 
- Rapportering og 

budsjettforslag til 
LMD/KLD 

- Regional 
koordinator 

- Veiledning av 
kommunen 

- Bidra ved 
behov for 
kunnskap innen 
landbruk, natur, 
og kulturminner 

- Kvalitetssikre 
planer 

- Koordinere 
budsjettinnspill 

- Rapportere til 
Direktoratet  

- Klageinnstans, 
kontroll 

- Lokal koordinator 
- Initiere tiltak 
- Ansvar for 

utarbeiding av 
planer 

- Søknadsbehandling, 
vedtak og 
utbetaling av 
tilskudd 

- Veiledning av og 
kontakt med 
grunneiere/drivere 
o.a.  

- Inngå avtaler 
- Budsjett, 

rapportering og 
kontroll 
 

- Initiere tiltak 
- Utføre tiltak 
- Inngå avtaler 
- Gi innspill til 

planer 

   
 
Stortinget har vedtatt at ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap skal 
overføres til kommunene fra fylkesmannen med virkning fra og med 01.01.2020. Det følger 
ikke med tilskudd til administrering i kommunene.  
 
Kåfjord kommune, har fra etablering og fram til dagsdato medvirket og samarbeidet med 
grunneiere, Skardalen bygde- og kulturlag, fylkesmannen, fylkeskommunen, Sametinget, og 
andre aktuelle. Jordbrukssjefen har deltatt i referansegruppa der fylkesmannen, Sametinget, 
fylkeskommunen, og Skardalen bygde- og kulturlag har deltatt. Landbrukskontoret har en 
sentral rolle. Flere ganger har det også blitt tildelt SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i 
jordbruket) som delfinansiering sammen med UKL-midler, en ordning som kommunen har 
samme myndighet, som nå overføres med UKL-midler.  
Stadig flere saksbehandlingsoppgaver, myndighet og ansvar har blitt overført fra fylkesmannen 
til kommunene de siste åra.   
 
Fylkesmenn har i årsrapporten 2017 meldt bekymring knyttet til å overføre oppgaver til 
kommunene i 2020. Mange kommuner mangler ressurser og kompetanse, og 
landbrukskontorene er presset ressursmessig og at det er begrenset hva de kan forvente av dem i 
dag. Det var også ønska øremerka midler til å forvalte ordningen.  
 
Satsingen Utvalgt kulturlandskap i jordbruket vil i 2020 bestå av 46 områder og involvere 50 
kommuner. Direktoratene forventer at det fremover vil bli et behov for opplæring og 
kompetanseoverføring til kommunene, særlig i de kommunene som ikke har vært involvert 
tidligere. Erfaringer viser at det må påregnes mye tid, kapasitet og ressurser fra den som er 
koordinator, for å kunne forvalte ordningen på en god måte.  



 
Kompetanse på kommunalt nivå 
Helhetstenkning på landskap, jordbruks-/annen drift, skjøtsel og ivaretakelse av natur- og 
kulturminneverdier mv. må sees i sammenheng. Tverrfaglig samarbeid med nok kapasitet, 
interesse og kompetanse vil kvalitetssikre satsingen, og gi best mulig resultat. Tett lokalt 
samarbeid med grunneiere/andre er avgjørende.     
 
Kommunens ansvar og oppgaver 

 Myndighetsfunksjon med ansvar for å følge opp ordningen 
 Deltakelse i og ansvar for at det opprettholdes lokalt samarbeidsforum 
 Ansvar for at det utarbeides forvaltningsplaner, skjøtsels- og vedlikeholdsplaner og 

tiltaksplaner i dialog med samarbeidsforum og med regional forvaltning  
 Kunngjøringer, vedtaksmyndighet i henhold til reglement for økonomistyring i staten jfr. 

forskrift, forvaltningsplan og tiltaksplan. Utbetale tilskudd, budsjettinnspill til 
fylkesmannen mv. 

 Internkontroll for å sikre korrekt saksbehandling med tildeling og utbetaling av tilskudd. 
Kommunen skal ha etablert systemer, rutiner og tiltak som har til oppgave å forebygge, 
avdekke og korrigere feil og mangler. Kontroll av informasjon fra tilskuddsmottaker 

 Veilede grunneiere/andre, initiering, gjennomføring og oppfølging av tiltak, biologisk 
mangfold og kulturminner. Ansvar for å innhente faglige råd ved behov   

 Inngå avtaler med grunneiere/drivere 
 Årlig rapportering til fylkesmannen. Rapportere til regionalt nivå om det oppstår 

utfordringer 
 Ansvar for at det med forankring etableres planer for besøksforvaltning, tilrettelegging 

og formidling der det er aktuelt med slike tiltak. Ansvar for at informasjons- og 
formidlingsmateriale som lages for området følger felles profil til Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket.  

 
Regionforvaltningens ansvar og oppgaver 

 Fylkesmannen har en regional nettverksrolle. Faglig og administrativt samarbeid med 
kommuner, regional natur- og kulturminneforvaltning. Samordne felles aktiviteter, 
samlinger, budsjettering og rapportering 

 Kvalitetssikre planer 
 Koordinere årlig budsjettinnspill til direktoratene i tett samarbeid med kommunen og 

øvrig regionforvaltning 
 Faglig støttespiller og rådgiver for kommunen. Samarbeidsfora for faglig bistand mv. 
 Rapportere årlig til direktoratene i samarbeid med øvrig regional forvaltning, basert på 

rapporteringsgrunnlag fra kommunen  
 Generell kontroll at kommunen utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte. 

Forvaltningskontroll av kommunen 
 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen, eller vedtaksmyndighet 

hvis kommunen er inhabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Arenaer for samhandling og samarbeid  
 
Grunneiere/arbeidsgruppe Lokalt samarbeidsforum Regionalt fagforum 

- Grunneiere 
- Drivere 
- Andre lokalt engasjerte  

- Kommune 
- Grunneiere/drivere 
- Øvrige lokal 

samarbeidsaktører 
- Regional landbruks-, natur 

og kultur- 
minneforvaltning (ved 
behov) 

- Representanter for 
områdene 

- Alle involverte kommuner 
- Regional landbruks-, natur 

og kulturminneforvaltning 

      

Vurdering 
Kåfjord kommune, må forberede overtakelse av ordningen, knyttet til oppgaveoverføringen fra 
01.01.2020. Dette arbeidet bør gjøres i dialog/samarbeid med fylkesmannen. 
 
Dagen forskrift vil bli endret, nytt rundskriv og veiledning vil komme.  
 
Det må avklares om hvordan dette skal løses, på en best mulig måte av kommunen. 
Referansegruppa bør økes i antall med lokal deltakelse, helst med to fra administrasjonen som 
kan være saksbehandlere, og gjerne også en politiker. 
 
 
 
 
 
 



Landbruksdirektoratet  

2. juli 2019 
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1. Innledning 
 

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, representert ved Landbruksdirektoratet, 

sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet forslag til ny 

forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap på høring. Forskriften skal tre i kraft 1.1.2020. 

Forslaget til ny forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak fra 2017 om at ansvaret for 

forvaltningen av tilskudd til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket kan overføres fra regionalt forvaltningsnivå til kommunene, jf. Prop 91 L 

(2016-2017).  

Verdensarvområdeordningen over Jordbruksavtalen ble etablert i 2008. Klima- og 

miljødepartementets midler til verdensarvområdene fordeles over andre poster på Klima- og 

miljødepartementets budsjett. 

Ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble etablert i 2009 basert på et samarbeid mellom 

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet med midler over 

Jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett.  

Fra 2017 har de to ordningene hatt en felles forskrift, men med ulike formål. I dag  er det to områder 

som er innenfor tilskudd til verdensarvområder under Jordbruksavtalen og 44 områder er med i 

ordningen under Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I 2020 vil ytterligere to områder etter planen 

inkluderes som utvalgte kulturlandskap. Om lag 50 kommuner er involvert i de to ordningene 

pr.1.1.2019. 

Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet (heretter direktoratene) fikk fra Klima- og 

miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) i brev datert 20. november 

2017 i oppdrag å foreslå endring av gjeldende forskrift som følge av at oppgaver fra fylkesmannen 

overføres til kommunene i 2020. Samtidig skulle direktoratene klargjøre de ulike 

forvaltningsnivåenes (direktorater, fylkesmenn, regional kulturminneforvaltning1 og kommune) rolle 

og ansvar knyttet til forvaltningen av tilskuddet innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og de 

to verdensarvområdene i dag og hvilke konsekvenser endringen vil medføre fra og med 2020. 

Direktoratene leverte utredningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområder: 

Overføring av oppgaver til kommunene i 2020 og utkast til ny forskrift i november 2018.  

 

1.1  Tilskudd til tiltak  i verdensarvområdene 
 

Åtte norske verdensarvområder står i dag på UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvlista har som mål 

å verne om verdens kultur- og naturarv. Fra 2008 er det årlig avsatt midler over jordbruksavtalen til 

en egen satsing for to av dem, der jordbruket spiller en vesentlig rolle - Vegaøyan på 

Helgelandskysten (innskrevet i 2004) og Vestnorsk fjordlandskap, med Geirangerfjorden og 

Nærøyfjorden (innskrevet i 2005). Disse områdene har betydelige verdier knyttet til jordbrukets 

kulturlandskap, og disse verdiene vil i stor grad bli svekket dersom det aktive jordbruket avtar eller 

opphører. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å ta vare på disse verdiene. Formålet med 

                                                           
1 Regional kulturminneforvaltning omfatter kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene og Sametinget 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9cd6e03a8777483692cc9c7b10839216/horingsnotat---forskrift-om-tilskudd-til-tiltak-i-utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket-og-verdensarvomradene-vegaoyan-og-vestnorsk-fjordlandskap.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9cd6e03a8777483692cc9c7b10839216/horingsnotat---forskrift-om-tilskudd-til-tiltak-i-utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket-og-verdensarvomradene-vegaoyan-og-vestnorsk-fjordlandskap.pdf
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tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i disse verdensarvområdene, og tilskudd 

kan innvilges til tiltak som sikrer fortsatt drift og skjøtsel i områdene. 

 

Tiltaksplaner for de to områdene ble til etter samarbeid mellom flere departementer og lokale 

aktører i verdensarvområdene. Det forutsettes at midlene som tildeles i jordbruksavtalen ses i 

sammenheng med virkemidler fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, fylkesmannen og 

fylkeskommunen, og at det er et tett og godt samarbeid med andre involverte parter i 

verdensarvarbeidet. På regionalt nivå har fylkesmannens landbruksavdeling rollen som koordinator 

og tilskuddsforvalter på vegne av staten. Kommunen har også en sentral rolle som tilrettelegger og 

kontaktpunkt. I 2019 er det avsatt 7,5 mill. kroner i jordbruksavtalen til verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. 

 

 

1.2  Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tilskuddsordning for å ivareta et representativt utvalg av 

verdifulle norske jordbrukslandskap.  

 

Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet nasjonalt, i samarbeid med Miljødirektoratet, 

Riksantikvaren, regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og 

landbruksforetak. På regionalt nivå er fylkesmannens landbruksavdeling i dag tilskuddsforvalter og 

koordinator. De samarbeider med fylkesmannens miljøvernavdeling og regional 

kulturminneforvaltning i fylkeskommunen og Sametinget. Kommunen har også en sentral rolle som 

tilrettelegger og kontaktpunkt. 

 

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er å bidra til å sikre verdier 

knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig 

skjøtsel og drift. Tilskuddsordningen for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å ta vare på 

variasjonen i jordbrukets kulturlandskap. Grunnleggende for valg av områder er at de i størst mulig 

grad omfatter jordbrukslandskap med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier. 

En forutsetning er også at det er realistisk å få til langsiktig drift i områdene. Videre er deltakelse som 

utvalgt kulturlandskap i jordbruket frivillig. Fylkesmannsembetene fremmer på oppdrag fra 

direktoratene forslag, etter å ha forsikret seg om at kommuner og grunneiere/drivere er positive og 

ønsker å være med. Det er frivillig om den enkelte grunneier/driver vil inkludere sin eiendom i det 

aktuelle området og om vedkommende vil forplikte seg til å gjøre tiltak. Frivillige avtaler var i 

oppstarten et sentralt virkemiddel for å nå målene i ordningen. Tilskudd skal bidra til å sikre 

istandsetting, vedlikehold, drift og skjøtsel av områdene. En del av midlene brukes også til 

planlegging, prosessarbeid og kunnskapsinnhenting. En sentral pott holdes dessuten av til å 

gjennomføre overordnete oppgaver som samlinger, systematisk fotodokumentasjon og 

gjenfotografering, profilutforming (logo etc) og andre fellesoppgaver. 

 

Utvelgelsesprosessen startet i 2008. Bakgrunnen for dette var oppfølgingen av det nasjonale målet 

om at spesielt verdifulle kulturlandskap skulle være dokumentert og ha fått en særskilt forvaltning 

innen 2010 (LMDs St.prp. nr. 1 (2005-2006)). Et vesentlig premiss var at grunneierne selv skulle være 

motiverte og ha en nøkkelrolle i arbeidet med å forvalte og skjøtte områdene. 
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Ved oppstart i 2009 var 20 områder med i ordningen, og ble utvidet til 22 i 2010. I 2017-2018 ble 

ordningen utvidet med ytterligere 19 nye områder. I perioden 2019 -2020 kommer 5 nye områder 

med i utvalget. Det vil da være totalt 46 områder i 2020. Samlet budsjett har de siste årene økt fra 12 

mill. kroner i 2016 til 32,8 mill. kroner i 2019, der 11 mill. kroner kommer fra 

LMD/jordbruksoppgjøret og 21,8 mill. kroner fra KLD. Årlige rapporter viser resultater, omfang av 

tiltak og aktiviteter i områdene. 

 

2. Gjeldende forskrift 
 

Forskrift 8. oktober 2016 nr. 966 om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og 

verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap er fastsatt av Landbruk- og 

matdepartementet med hjemmel i jordloven § 18, og jordbruksavtalen kapitel 1150, og av Klima- og 

miljødepartementet 10. august 2016 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak for kapittel 

1420 post 81 (ikke verdensarvområdene). 

Nåværende forskrift regulerer to tilskuddsordninger, tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket og tilskudd til tiltak i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Etter 

dagens forskrift fatter fylkesmannen vedtak i førsteinstans og Landbruksdirektoratet er klageinstans.  

 

3. Forslag til ny forskrift 
 

Ny forskrift innebærer i seg selv ingen endring i formålet med tilskuddsordningene, eller endring i 

type tiltak det kan søkes om tilskudd til. Aktuelle tilskuddsmottakere vil være de samme som i dag.  

I forslag til ny forskrift er kompetanse til å fatte vedtak flyttet fra fylkesmannen til kommunen. I 

tillegg inneholder forslaget noen tekniske og språklige forbedringer, for å tydeliggjøre 

bestemmelsenes innhold. I tillegg legger forslaget opp til noen nye reguleringer, slik som ny 

bestemmelse om prioriteringskriterier, samt at kommunen skal utlyse tilskudd og fastsette vilkår for 

tilskudd. 

 

3.1  Merknader til de enkelte bestemmelsene  
 

Til § 1. Formål med tilskuddsordningene 

Formålet med tilskuddsordningene er uendret. Endring av overskriften fra tidligere «formålet med 

ordningen» til «Formål med tilskuddsordningene» er for å tydeliggjøre at det er to separate 

tilskuddsordninger, samt at bestemmelsen regulerer formålene til tilskuddsordningene, og ikke selve 

ordningene.  

 

Til § 2. Virkeområde 
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Virkeområde er uendret. Det er lagt til et komma etter fjordlandskap for å presisere at avgrensing i 

Naturbase gjelder for begge ordningene. Ordet «områdene» er tilføyd for å presisere at 

avgrensningen gjelder for områdene slik de er avgrenset i Naturbase.  

 

Til § 3. Utlysning av og kriterier for tildeling av tilskudd 

§§ 3 og 4 foreslås slått sammen til ny § 3 for å gi en mer leservennlig bestemmelse hvor søker kan 

finne all informasjon om hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til. Fylkesmannen er endret til 

kommunen. 

Bestemmelsen slår fast at kommunen skal utlyse alle tildelte tilskuddsmidler og fastsette vilkår for 

tilskudd. Første del av setningen innebærer at kommunen ikke kan holde igjen deler av 

tilskuddsmidlene til bruk til f.eks. fellestiltak. Dersom fellestiltak skal gjennomføres må kommunen 

selv søke og stå som prosjekteier. For å sikre likebehandling av søkere innenfor samme kommune, 

skal kommunen ved utlysningen også belyse hvilke tiltak det kan gis tilskudd til i samsvar med 

forskriften, samt satser og egenandeler for ulike tiltak. Dette vil kunne være en kombinasjon av 

kvantifiserbare og skjønnsmessige kriterier. 

Der det i nåværende forskrift er henvist til avtaler, foreslås dette erstattet med «samarbeidsavtaler». 

Dette er for å tydeliggjøre at det gjelder de langsiktige samarbeidsavtalene/intensjonsavtalene 

mellom forvaltningsmyndigheten og tilskuddsmottaker, og ikke må forveksles med et vedtaksbrev.  

Det foreslås også et nytt tiltak som det kan gis tilskudd til. Dette gjelder kartlegging og 

dokumentasjon av landskapsverdier og behov for skjøtsel og sikring. 

Den gjeldende forskriften regulerer ikke prioriteringskriterier. Derfor foreslås det å ta inn et par 

sentrale prioriteringskriterier som kommunen skal vurdere ved prioritering av hvilke tiltak som bør 

innvilges tilskudd, når det er flere søkere som konkurrerer om de samme midlene. Disse innebærer at 

kommunen i vurderinger av hvilke tiltak som skal prioriteres, kan legge vekt på i hvilken grad 

kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt, og i hvilken grad tiltaket inngår i et 

målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen. 

Det foreslås også en presisering om at søker må innhente skriftlig tillatelse fra eier og eventuelle 

berørte rettighetshavere.  

Siste ledd er nytt og innebærer at kommunen skal innhente nødvendig kunnskap om landbruk, natur 

og kulturminner før vedtak om tildeling av tilskudd treffes. 

 

Til § 4. Søknad og søknadsfrist 

Formålet med de foreslåtte endringene er å tydeliggjøre innholdet i søknaden for søker. Det foreslås 

at søker skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Grunnen til dette er at 

Landbruksdirektoratet utvikler en ny digital løsning for søknad- og saksbehandling (Agros). Det 

foreslås at det også angis mer detaljerte minimumskrav til søknadens innhold. Fylkesmannen er 

endret til kommunen. 

Flere utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder strekker seg over flere kommuner (og fylker). 

Det presiseres i forskriften at søknaden skal behandles av den kommunen hvor hoveddelen av 

tiltaket skal gjennomføres. Hvis søknaden sendes til feil kommune, bør kommunen oversende 
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søknaden til riktig mottaker jf. forvaltningsloven § 11 tredje ledd og forvaltningslovforskriften § 4 og 

orientere søker om dette. Alternativt skal kommunen veilede søker om riktig mottaker. 

Det foreslås å ta inn en bestemmelse om at mangelfulle søknader kan avvises dersom vesentlige 
deler av skjemaet ikke er utfylt. Dersom søknad inneholder mangler mv. gjelder for øvrig 
forvaltningsloven § 11 fjerde ledd andre og tredje punktum.  
 

Til § 5. Frist for gjennomføring 

Bestemmelsen er endret slik at kommunen kun kan forlenge fristen dersom det er nødvendig for å få 

gjennomført tiltaket. Dette kan f.eks. være dersom planprosesser i kommunen forsinker 

gjennomføringen, sykdom, eller mangel på kvalifiserte håndverkere. Dette i motsetning til dagens 

bestemmelse som etter ordlyden gir fylkesmannen fritt skjønn til å forlenge gjennomføringsfristen. 

Fylkesmannen er endret til kommunen.  

 

Til § 6. Rapportering og utbetaling 

Skillet mellom engangstiltak og andre tiltak foreslås fjernet. Krav til rapportering følges opp av 

innholdet i søknaden og vedtaksbrevet. Formålet med endringen er få standardisert og synliggjort 

hvilke krav som stilles til utbetaling og rapportering. Ved at dette står klart i forskriften, kan dette 

forenkle saksbehandlingen i kommunen.  

Grunnen til at rapporten foreslås sendt på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet er at 

Landbruksdirektoratet utvikler en ny digital løsning for søknad- og saksbehandling (Agros). Dagens 

ordning med mulighet for å søke om delutbetaling foreslås videreført. Det vil bli utarbeidet 

standardiserte rapporteringsskjema for delutbetaling og sluttutbetaling. Fylkesmannen er endret til 

kommunen. 

Det slås fast i bestemmelsen at bilde skal innsendes der dette er relevant, f.eks. ved 

istandsetting/restaureringstiltak. 

 

Til § 7. Myndighet og klage  

Det slås i første ledd fast at kommunen fatter vedtak etter forskriften. Det forslås videre en 

bestemmelse om at fylkesmannen skal behandle søknaden fra kommunen i de tilfeller kommunen er 

eier og/eller drifter av eiendommen det søkes om tilskudd til. Dersom kommunen søker tilskudd til 

fellesprosjekter for området som ikke gjelder eiendommer som kommunen eier eller drifter, skal ikke 

fylkesmannen fatte vedtak. Grunnen til at fylkesmannen foreslås, og ikke en settekommune, er fordi 

tilskuddsordningene krever god kunnskap om det aktuelle området. I tilfeller hvor fylkesmannen 

fatter vedtak, slås det fast at fylkesmannen har samme myndighet som kommunen etter 

bestemmelsene i forskriften. 

Bestemmelser om klage foreslås tatt inn i annet ledd. Det foreslås her at fylkesmannen avgjør klager 

over vedtak fattet av kommunen, og at Landbruksdirektoratet avgjør klage over vedtak fattet av 

fylkesmannen. 

Videre foreslås det i tredje ledd at klagen skal forelegges natur- og kulturminneforvaltningen for 

eventuell uttalelse før vedtak treffes, dersom tiltaket berører deres ansvarsområder. Dette følger 

også av gjeldende forskrift.  
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Til § 8. Opplysningsplikt og kontroll 

Bestemmelsen innebærer en videreføring av dagens bestemmelse. Kommunen foreslås tatt inn, samt 

noen språklige forenklinger og presiseringer.  

 

Til § 9. Tilbakebetaling 

Dagens bestemmelse foreslås endret. Bestemmelse om omgjøring er unødvendig siden dette 

allerede er regulert av forvaltningsloven. Bestemmelsen om tilbakebetaling er videreført, med noen 

språklige forenklinger og presiseringer. 

 

Til § 10. Ikrafttredelse 

Det foreslås at forskriften trår i kraft 1.1.2020, og at nåværende forskrift samtidig oppheves.  

 

3.2  Utkast til ny forskrift 
 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord 

(jordlova) § 3 og § 18 og jordbruksavtalen kap. 1150 post 50.11, og av Klima- og miljødepartementet dd.mm.åååå med 

hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak for kap. 1420 post 81 (ikke verdensarvområdene). 

 

§ 1. Formål med tilskuddsordningene 

Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i verdensarvområdene. 

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til 

biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og 

drift. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder for tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, slik disse områdene er avgrenset i Naturbase. 

 

§ 3.  Utlysning av og kriterier for tildeling av tilskudd 

Kommunen skal utlyse alle tildelte tilskuddsmidler og fastsette vilkår for tilskudd i samsvar med 

formålet med tilskuddsordningen, målsettinger i eventuelt gjeldende planer for området og 

eventuelle samarbeidsavtaler mellom søker og kommunen.  

Tiltak som gis tilskudd kan være: 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-05-12-23/kap1150
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- kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier og behov for skjøtsel og sikring  

- restaurering og skjøtsel av arealer 

- istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner 

- nødvendig planlegging av tiltak 

- tilrettelegging for ferdsel 

- formidling 

- andre tiltak som fremmer formålet med ordningen 

 

I vurderinger av hvilke søknader og tiltak som skal prioriteres skal kommunen legge vekt på i 

hvilken grad:  

- kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt 

- tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen 

Det må foreligge skriftlig tillatelse fra grunneier og eventuelle berørte rettighetshavere. 

Kommunen kan sette vilkår i vedtaksbrevet for innvilgelse av tilskudd til det enkelte tiltak. 

Kommunen skal innhente nødvendig kunnskap om landbruk, natur og kulturminner før vedtak om 

tildeling av tilskudd treffes. 

 

§ 4. Krav til søknad og søknadsfrist 

Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen på søknadskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Kommunen setter søknadsfrist. Søknaden skal behandles av den kommunen hvor hoveddelen av 

tiltaket skal gjennomføres.  

Søknaden skal som et minimum inneholde: 

- beskrivelse av tiltaket med forventede resultater 

- fremdriftsplan som beskriver når og hvordan tiltaket skal gjennomføres og når det skal avsluttes 

- kostnadsoverslag 

- finansieringsplan, som omfatter opplysninger om hvordan tiltaket skal finansieres, og om det er 

søkt eller mottatt andre midler til samme tiltak 

Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold.  

 

    Der tiltaket skal gjennomføres på et areal eller objekt skal det også legges ved: 

- kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres 

- bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang 

- skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere 
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Søknader kan avvises dersom vesentlige deler av søknadskjemaet ikke er utfylt.  

 

§ 5. Frist for gjennomføring 

Frist for gjennomføring av tiltak er 3 år fra tilskudd ble innvilget, med mindre kommunen har satt 

en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge 

gjennomføringsfristen dersom dette er nødvendig for å få gjennomført tiltaket, men ikke ut over fem 

år fra tilskuddet ble innvilget. 

 

§ 6. Rapportering og utbetaling 

Mottaker av tilskudd skal, på fastsatt skjema fra Landbruksdirektoratet, rapportere om 

måloppnåelse og bruken av tilskuddet til kommunen innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet.  

Sluttrapporteringen skal som et minimum inneholde: 

- beskrivelse av resultatet av tiltaket og hvordan det er gjennomført, samt beskrivelse av eventuelle 

avvik fra det som ble opplyst i søknad og krav i vedtaksbrev.  Bilde skal innsendes der dette er 

relevant. 

- regnskap for tiltaket, inkludert inntekter og utgifter. Opplysninger om medfinansiering fra andre 

kilder skal oppgis. Regnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med det kostnadsoverslaget og 

finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden. 

Utbetaling av tilskudd skjer etter anmodning til kommunen. Deler av tilskudd kan utbetales etter 

hvert som søkeren godtgjør framdrift i gjennomføring av tiltaket og kommunen har godkjent 

rapporteringen. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil tiltaket er fullført og 

sluttrapporteringen er godkjent. 

Nærmere krav til rapporteringen og utbetaling kan gis i vedtaksbrevet.  

 

§ 7. Myndighet og klage 

Kommunen fatter vedtak etter denne forskriften. Fylkesmannen fatter vedtak dersom kommunen 

selv søker tilskudd til tiltak på eiendommer som kommunen eier eller drifter. I tilfeller hvor 

fylkesmannen fatter vedtak, har fylkesmannen samme myndighet som kommunen etter 

bestemmelsene i denne forskriften. 

Vedtak kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Klage på vedtak fattet av kommunen skal avgjøres av 

fylkesmannen. Klage på vedtak fattet av fylkesmannen skal avgjøres av Landbruksdirektoratet. 

Klagen forelegges natur- og kulturminneforvaltningen for eventuell uttalelse før vedtak treffes 

dersom tiltaket berører deres ansvarsområder. 

   

§ 8. Opplysningsplikt og kontroll 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/kapvi
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/kapvi
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Søker av tilskudd plikter å utlevere alle opplysninger som kommunen, fylkesmannen eller 

Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen og for å kunne kontrollere at 

bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene, herunder bokføring og korrespondanse 

som vedkommer tilskuddet.  

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet har rett til å innhente opplysninger de finner 

nødvendig for å forvalte ordningen og for å kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med 

forutsetningene. 

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll. 

 

§ 9. Omgjøring og tilbakebetaling 

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt. 

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det 

avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. 

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Størrelsen på 

renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling m.m. 

 

§ 10. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Samtidig oppheves forskrift 10. august 2016 nr. 966 om 

tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og 

Vestnorsk fjordlandskap. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

I dette kapittelet vurderes mulige konsekvenser av å flytte vedtaksmyndighet for tilskuddsordningen.  

Det er omlag 50 kommuner som i 2020 vil få tildelt nye oppgaver. Det er stor variasjon i hvilke 

verdier som finnes i områdene, størrelse på områder og antall grunneiere/drivere i områdene.  

I tillegg til ordinær behandling av søknader om tilskudd i kommunen, er det viktig å ha gode 

prosesser for medvirkning og informasjon til grunneiere/drivere om hva ordningene innebærer. Både 

evalueringen av Utvalgte kulturlandskap fra 2013 og årsrapportene fra fylkesmannen peker på at 

prosessarbeidet er et interessant og givende arbeid som bidrar til god lokal forankring, og at 

koordinering av dette arbeidet  krever mye tid, kapasitet og ressurser. Dette kan innebære noe økt 

administrasjon for kommunene for å sikre godt samarbeid mellom ulike aktører.  

De administrative og økonomiske konsekvensene av å overføre oppgaver til kommunene vurderes å 

være knyttet til kapasitet og kompetanse i kommunene. Mange kommuner har nødvendig 

kompetanse og rutine innen tilsvarende arbeid, og dels langt større oppgaver og ansvar for 

forvaltning av tilskuddsordninger. Samtidig vet vi fra evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

(SMIL) i 2009 og Landbruksmeldingens omtale av Riksrevisjonens rapport om forvaltning av 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1976-12-17-100
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produksjonstilskudd, at kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå er kritiske faktorer for å kunne 

forvalte tilskuddsordninger på en god måte (Meld St 11 (2016-2017).  

Ressursbruk og prioritering av arbeid med kulturlandskapsverdier vil kunne variere mye avhengig av 

tilgang på og kapasitet i kommunene. Kommunene har også varierende grad av juridisk, agronomisk, 

naturfaglig og kulturminnefaglig kompetanse tilgjengelig. En del kommuner har fagfolk med 

landbruksfaglig kompetanse, organisert enten innenfor egne enheter (landbrukskontor) eller ofte 

samordnet innenfor en næringsavdeling i kommunen. En del kommuner har organisert 

interkommunale landbrukskontor.  

Landbrukets elektronisk søknadsystem vil kunne effektivisere arbeidet med saksbehandling og 

rapportering.  

I motsetning til på landbruksområdet, finnes fagkompetanse innen naturmangfolds- og 

kulturminnefeltet i mindre grad innenfor det kommunale forvaltningsapparatet. Der hvor 

kommunene ikke har tilstrekkelig fagkompetanse, er det spesielt viktig at regionalt nivå har en 

helhetlig oversikt og veiledende funksjon overfor kommunene, særlig i en overgangsfase.  

 

5. Rollefordeling 
 

Selv om fylkesmannen i dag er vedtaksmyndighet, er det opp til aktørene i de ulike områdene 

hvordan de faktisk vil organisere seg og løse øvrige oppgaver. I noen områder i dag ivaretar 

kommunen allerede en del av koordinatorfunksjonene som løses av fylkesmannens 

landbruksavdeling i øvrige områder. Det varierer om det er et samarbeidsforum for det enkelte 

området. Forumenes oppgaver varierer også.  

Fleksibiliteten knyttet til fordeling av roller og arbeidsoppgaver bør videreføres etter at kommunene 

overtar vedtaksmyndighet. Samtidig blir det viktig at det eksisterer en felles arena hvor aktørene på 

alle nivåer kan samles. Dette er viktig både for å sikre grunneierne/drivernes involvering og eierskap i 

planlegging, prioritering av tiltak og tilskuddsforvaltning i samarbeid med forvaltningen, og for å 

ivareta tverrfaglighet gjennom faglig bistand fra regionale etater til kommunene. Direktoratene 

anbefaler at det opprettes egne regionale og lokale samarbeidsforum. 

Den faglige kompetansen på fylkesnivået bør fortsatt brukes i arbeidet, samtidig som en må ta 

hensyn til fylkesmannens nye rolle som kontrollør og klagemyndighet på kommunens vedtak om 

tilskudd. 
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Skjematisk oversikt over eksempler på oppgaver og forslag til ny rollefordeling mellom aktørene i 
forvaltningen av Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder.  

 

Direktorat

•Nasjonal koordinator

•Regelverksutforming

•Veiledning av reg. 
forvaltning

•Arrangere 
fagsamlinger/ 
nettverkssamlinger

•Rapportering og 
budsjettforslag til 
LMD/KLD

•Fordele ramme til 
fylkene

•Klageinstans, kontroll

Regionalt nivå

•Helhetlig, regional 
oversikt

•Veilede kommunene

•Bidra ved behov for 
kunnskap innen 
landbruk, natur og 
kulturminner

•Kvalitetssikre planer

•Koordinere 
budsjettinnspill

•Rapportering og 
budsjettinnspill til 
Ldir.

•Fordele ramme til 
områder

•Klageinstans, kontroll

Kommune

•Lokal koordinator

•Initiere tiltak

•Ansvar for 
utarbeiding av planer

•Søknadsbehandling, 
fatte vedtak, 
utbetaling av tilskudd

•Veiledning av og 
kontakt med 
grunneiere/drivere 
o.a.

•Inngå ev. avtaler

•Budsjett, 
rapportering og 
kontroll

Grunneier/driver

•Initiere tiltak

•Utføre tiltak

•Inngå ev. avtaler

•Gi innspill til planer



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/169 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 17.07.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/19 Formannskap -  Næringssaker 26.08.2019 

 

Søknad om rentefritt lån/tilskudd til kjøp av livdyr 

Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet.   
 

Rådmannens innstilling 
Alternativ 1 

1. Steffen Blomstereng, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, innvilges for innkjøp av 80 
drektige sauer som livdyr, et rentefritt lån på 30 % av kostnadene, med inntil 
kr. 60 000,- 

2. Nedbetaling over 3 år, med start av nedbetaling fra 01.01.2020.    
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng: 15200.415.325  

Eller 
Alternativ 2 

4. Steffen Blomstereng, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, innvilges for innkjøp av 80 
drektige sauer som livdyr, et tilskudd på 10 % av kostnadene, med inntil  
kr. 20 000,- i tilskudd.   

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng: 14770.417.325  
 

Felles for begge 
6. Støtteberettigede kostnader er kr. 200 000,- (eks. mva). Utgiftene må 

dokumenteres 
7. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene. 

En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
8. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. 

Hvis en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen 
denne datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med 
saksnummeret. 

9. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Steffen Blomstereng, Samuelsberg, har høsten 2017 starta opp med sauehold. Søker leier 
driftsbygning på eiendom gnr. 30 bnr. 25, og har 36 sauer fra utleier av driftsbygningen, som 
avsluttet sitt sauehold.  
Det ble i 2018 høsta 128 dekar fulldyrka, 4 dekar overflatedyrka og 37 dekar innmarksbeite.  
 
Leietaker har med egne midler kjøpt inn livdyr og påkosta driftsbygningen betydelig etter 
overtakelse.  
Per 01.03.2019 hadde Steffen Blomstereng, 37 vinterfôra sauer. 
 
Søknaden 
Steffen Blomstereng har fått tilbud av sin far, Nils Petter Blomstereng, om å kjøpe 80 drektige 
sauer, til à kr. 2 500,- + mva. tilsammen kr. 200 000,- + mva.   
 
 

Vurdering 
Omsøkt kjøp er gunstig, også sett i forhold til kort tid fra investering til avkastning (inntekt). 
Med eksempelvis gjennomsnittlig 1,6 hjemsanka lam til høsten, vil dette med kr. 1 600,- + mva. 
per lam levert til slakteri, dekke investert beløp. 
  
Søker er i oppstartfasen og må derfor vurderes slik at eventuell støtte i etableringsfasen vil ha 
stor innvirkning på utviklingen av foretaket.  
 
I tillegg til enkeltpersonforetaket driver Steffen Blomstereng, i lag med far og bror, et 
mangesidig foretak som driver leieslått (rundballepressing), øvrig entreprenørskap mv.  
 
Kåfjord kommune, har begrensa med midler til tilskudd og utlån, så det må foretas en streng 
prioritering for bruken av disse.  
 
En søker i driftsfase ville mest sannsynlig fått avslag på søknaden, eller foreslått støtta med 
rentebærende lån.   
 
Tildeling av lån vil i dette tilfelle være mest relevant. Omkostninger mv. med å etablere lån vil i 
tillegg avkorte lånet med rundt kr. 4 000,-. Det tas pant i fast eiendom. Det må også påregnes 
noe tid for å få lånet klart til utbetaling. 
 
Lånebeløpet vil kunne innfris i løpet av høsten/vinteren når lam blir levert til slakteri, men salg 
av slakt skal være med på å gi overskudd, og dekke drifts- og andre faste kostnader for foretaket.  
 
Saksbehandler velger i dette tilfelle og innstille vedtaket med alternativ 1. rentefritt lån på 30 % 
med inntil kr. 60 000,- eller alternativ 2. tilskudd på 10 % med inntil kr. 20 000,- av kjøpesum 
eks. mva.   
 
Det er positivt at unge etablerer seg i landbruket og i tillegg skaper lokale arbeidsplasser og 
store ringvirkninger.  
 
 
    



 
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/219 -4 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 26.06.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Formannskap -  Næringssaker 26.08.2019 

 

Svar på - Søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Soknad-2019-0017 

 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd for bedriftsutvikling på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 62.500 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 25.000 kroner. 
2. Søknaden innvilges med et tilskudd til kompetanseheving på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 40.000 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 15.000 kroner. 
3. Utgiftene må dokumenteres. Det skal føres detaljerte1 timelister for interne timer. 
4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 

bagatellmessig støtte. 
5. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår 

i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder 
etter dagens dato.  

6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en 
slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

7. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Detaljerte timelister skal inneholde aktivitet, utførende, dato, varighet og sted. 



 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Master Tek Produkter (MTP) er en del av Master Teknikk Gruppen. Master Teknikk Gruppen 
har siden oppstart i 2013 utviklet seg til å bli en virksomhet med hovedfokus på bygg og anlegg 
gjennom selskapene Master Teknikk Bygg og Master Teknikk Anlegg. MTP er et selskap som 
driver med import og salg rettet mot bygg- og anleggsnæringen, bl.a. fettpresser, smøremidler 
og kjemikalier. Master Teknikk Gruppen er lokalisert i Olderdalen og sysselsetter omlag 10 
personer.  
 
MTP skal starte et prosjekt for å tilby tjenester og produkter innenfor brannsikring til bygg- og 
anleggsbransjen. Det stilles stadig strengere krav til brannsikring i utførelse av alle typer 
entrepriser i byggeprosjekter, det være seg tømring, rørarbeid eller elektriske arbeider. MTP 
ønsker å starte med å arrangere kurs og tilby produkter innenfor området.  
 
Søknad om utviklingstilskudd 
 
I søknaden skriver de at hensikten med å gjennomføre forprosjektet er å etablere et godt 
grunnlag for bedriften. De opplever det som nødvendig å leie inn bistand for å få tilstrekkelig 
kompetanse og gjennomføringskraft i forprosjektfasen, samt tilføre bedriften kompetanse på 
områder hvor den ikke har kompetanse i dag. MTP søker om utviklingstilskudd som skal brukes 
til følgende formål:  
 Utarbeide markedsstrategi og markedspakke: lage strategi for markedsføring og bistand til å 

utarbeide markedspakke som kan brukes til salg og markedsføring av tjenestene. Leveransen 
er en markedsstrategi og en produktpakke som kan brukes i markedsføring. Det søkes ikke 
om støtte til å dekke produksjonskostnadene knyttet til materiell.  

 Utvikle konsept for gjennomføring av kurs. Det lages et konsept for gjennomføring av kurs, 
inkludert innhold i kursene.  

 
Kostnader utvikling  
Interne timer: 150 timer x 500 kr =. 75 000 
Ekstern bistand: 50 timer x 1000 kr =  50 000 
Finansiering utvikling  
Egeninnsats 75 000 
Næringsfond 50 000 

 
Til sammen utgjør dette 40% av de totale kostnadene til aktiviteten, og maksimalt av hva 
næringsfondets retningslinjer tillater 
 
Søknad om kompetansetilskudd 
 
MTP søker kompetansetilskudd som skal brukes til følgende formål: 
 Kompetanseheving om brannsikring i byggeprosjekter, sikker utførelse og produktvalg. 
 Kompetanseheving i presentasjonsteknikk, kursgjennomføring og markedsarbeid. 
 
Kostnader kompetanse  



Interne timer 100 timer x 500 kr =  50 000 
Ekstern bistand: 30 timer x 1000 kr =  30 000 
Finansiering  
Egeninnsats 50 000 
Næringsfond 30 000 

 
Det søkes om 30 000 kr i støtte som utgjør 38% av kostandene til denne aktiviteten, og 
maksimalt av hva næringsfondets retningslinjer tillater.  

Vurdering 
Det er svært gladelig at MTP vil etablere seg innen nye felt. Dette er slike arbeidsplasser som 
Kåfjord har behov for og ønsker. Konsernet vil ha muligheten til å styrke sin markedsposisjon 
med å komme inn på disse nye feltene.  
 
Finansiering av de to prosjektene er svak. Det er lagt inn svært høy andel egeninnsats, hvor alt 
alle øvrige kostnader er søkt finansiert gjennom tilskudd. 
 
Finansiering av markedsstrategi bør være godt innenfor det som kan finansieres av 
næringsfondet, mens kostnader til å utvikle kurskonsept må regnes som driftskostnader som må 
påregnes å løpe i normal produksjon.   
 
For søknaden om kompetansetilskudd må en regne kompetanseheving innen brannsikring som 
normal drift i et firma som Masterteknikk, noe som en må forvente at firmaet har på plass i 
utgangspunktet. En kan ikke forvente at et firma stiller på bar bakke innen brannsikring og HMS 
når en etablerer et foretak for undervisning i dette.  
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Prosjektnavn
Utviklingsstøtte - Master Tek Produkter

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Master Tek Produkter

Kontaktperson:
Oddgeir Sølvfæstersen

Adresse:
-

Postnr.:
9146

Poststed:
OLDERDALEN

Mobil:
92635665

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
oddgeir@masterteknikk.no

Bankkonto:
15060429534

Organisasjonsnummer: 
920685870

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Master Tek Produkter er en del av Master Teknikk Gruppen. Master Teknikk Gruppen har siden oppstart i 2013 
utviklet seg til å bli en mellomstor virksomhet, med hovedfokus på bygg og anlegg gjennom selskapene Master 

Teknikk Bygg og Master Teknikk Anlegg. Master Tek Produkter er et selskap som driver med import og salg 
rettet mot bygg- og anleggsnæringen, bl.a. fettpresser, smøremidler og kjemikalier. Master Teknikk Gruppen er 

lokalisert i Olderdalen og sysselsetter omlag 10 personer. Vi har nå startet et prosjekt for å utvikle Master Tek 

Produkter ved å ansette en person som bl.a. skal jobbe med salg/markedsføring.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Master Tek Produkter skal starte et prosjekt for å tilby tjenester og produkter innenfor brannsikring til bygg- og 

anleggsbransjen. Det stilles stadig strengere krav til brannsikring i utførelse av alle typer entrepriser i 

byggeprosjekter, det være seg tømring, rørarbeid eller elektriske arbeider. Vi opplever at kompetansen på dette 

området er varierende i bransjen, og ønsker å starte med å arrangere kurs og tilby produkter innenfor området.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Eiere (direkte eller indirekte) er Terje Bakkehaug, Bjørn-Even Salamonsen, Mikael Salamonsen og Oddgeir 

Sølvfæstersen.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   205 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 205 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   80 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   125 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 205 000

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Fra høsten 2019 skal vi ha 1 person som skal jobbe fulltid med salg og markedsføring, i tillegg til en 

deltidsstilling innenfor kontor/administrasjon. Virksomheten har ambisjon om å sysselsette 2-3 personer på 

fulltid i løpet av 2 år. Det er definert en oppstartsfase på 2 måneder, hvor markedsstrategi, markedspakke og 

konsept for gjennomføring av kurs skal etableres. I løpet av en periode på seks måneder fra oppstart av 

forprosjektet regner vi med at virksomheten skal være lønnsom. Forprosjektet har en varighet på 2 måneder med 

oppstart 1.september. 

Hensikten med å gjennomføre forprosjektet er å etablere et godt grunnlag for bedriften. Det er

nødvendig å leie inn bistand for å få tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringskraft i 

forprosjektfasen, samt tilføre bedriften kompetanse på områder hvor den ikke har kompetanse

i dag.
Vi søker om utviklingstilskudd som skal brukes til følgende formål:

•    Utarbeide markedsstrategi og markedspakke: lage strategi for markedsføring og bistand til 

å utarbeide markedspakke som kan brukes til salg og markedsføring av tjenestene. 

Leveransen er en markedsstrategi og en produktpakke som kan brukes i markedsføring. Det 

søkes ikke om støtte til å dekke produksjonskostnadene knyttet til materiell. 

•    Utvikle konsept for gjennomføring av kurs. Det lages et konsept for gjennomføring av 

kurs, inkludert innhold i kursene. 
•    Kostnader 

o    Interne timer: 150 timer x 500 kr = 75 000 kr.
o    Ekstern bistand: 50 timer x 1000 kr = 50 000 kr
o    Til sammen utgjør dette 40% av de totale kostnadene til aktiviteten.

Vi søker kompetansetilskudd som skal brukes til følgende formål:

•    Kompetanseheving om brannsikring i byggeprosjekter, sikker utførelse og produktvalg. 

•    Kompetanseheving i presentasjonsteknikk, kursgjennomomføring og marekdsarbeid.  

•    Kostnader: 

o    Interne timer 100 timer x 500 kr = 50 000 kr. 
o    Ekstern bistand: 30 timer x 1000 kr = 30 000 kr 
o    Det søkes om 30 000 kr i støtte som utgjør 38% av kostandene til denne aktiviteten. 

Master Tek Produkter vil selv stå for lønnskostnader til 1 fulltidsansatt som skal jobbe med 

salg/markedsføring, samt øvrige prosjektkostnader. I perioden på 2 måneder som forprosjektet

er definert til å vare er dette beløpet på 150 000 kr (500 kr per time). Interne timer er fordelt 

på de spesifikke aktivitetene som denne personen skal jobbe med.

Geografi
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1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/148 -33 

Arkiv: U64 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 15.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/19 Formannskap -  Næringssaker 26.08.2019 

 

Avtale om kjøp av tjenester fra Visit Lyngenfjord 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 TjenesteavtaleVL 

 

Rådmannens innstilling 
Kr. 250 000,- innarbeides årlig og øremerkes Visit Lyngenfjord AS, i kommunalt budsjett.    
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Les vedlagt avtale.  
 
Visit Lyngenfjord AS (VL) er et interkommunaltreisemålselvskap eid av Lyngen, Nordreisa, 
Storfjord og Kåfjord kommuner med 92 % eierandel og 8 % fordelt på næringsaktører i 
området. I tillegg er det ca. 60 reiselivsaktører med fra nevnte kommuner.  
 

Vurdering 
Næringsfondet har begrensa med ressurser, og det må foretas en streng prioritering for bruken 
av disse midlene. Saken gjelder i hovedsak driftsstøtte og faller utafor prinsippene og 
retningslinjene for bruk av næringsfondet.     
 
 



 

 
VISIT LYNGENFJORD AS 
 
 
Visiting address: 
Nordkalottsenteret 
NO - 9143 Skibotn 

 
 
 
Postal address: 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

 
 
 
Tlf. +47 77 21 08 50 
Email: post@visit-lyngenfjord.com 
Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

AVTALE OM KJØP AV TJENESTER  
MELLOM VISIT LYNGENFJORD AS OG ___________________________ KOMMUNE 
 
1. Bakgrunnen for avtalen  
Visit Lyngenfjord AS (VL) er et interkommunalt reisemålselskap eid av Kåfjord, Lyngen, Nordreisa 
Storfjord kommuner med 92% eierandel, og 8% fordelt på næringsaktører i området. I tillegg har VL ca. 
60 reiselivsaktører fra Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Storfjord som medlemmer i selskapet. VL 
skal arbeide for å utvikle reiselivsregionen på en bærekraftig måte og styrke bedriftenes konkurransekraft 
og markedsposisjon innen markedene ferie/fritid. VL skal gjennom målrettet markedsføring, salg og 
produktpakking bidra til flere tilreisende til regionen og økt omsetning for våre medlemmer og eiere.  I 
forhold til kommunene utfører VL kommunale informasjons- og vertskapsoppgaver, 
områdemarkedsføring og tilretteleggende tiltak for næringsutvikling innenfor reiselivsnæringene.  
 
Samarbeidet reguleres gjennom samarbeidsavtaler. Denne avtalen er satt opp for å regulere innholdet i 
samarbeidet mellom VL og avtalekommune. Det understrekes at reiselivsbedriftenes medlemskap, samt 
tjenesteavtaler som regulerer VL sine leveranser for medlemsbedriftene reguleres i egne avtaler.  
 
2. Tjenester Visit Lyngenfjord AS utfører på vegne av kommunene  

 
2.1. Informasjons- og vertskapsoppgaver samt områdemarkedsføring 

a) Presentasjon av kommunene/regionen på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord  
b) Svare eposter og henvendelser på telefon  nettbasert turistinformasjon 
c) Lage brosjyrer om regionen i samarbeid med kommunene og reiselivsaktørene 
d) Informere kommunene om reiselivsrelaterte nyheter gjennom sosiale medier, gjennom 

pressemeldinger og nyhetsbrev  
e) Presentere regionen på Norwegian Travel Workshop – Norges største møteplass mellom 

norske tilbydere og utenlandske turoperatører.  
f) Ivareta pressebesøk til regionen og å være kontaktledd til Visit Norway og Nord Norsk 

Reiseliv. 
g) Informere om regionen gjennom sosiale medier og pressemeldinger lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt 
h) Informere turoperatører i hele verden om reiselivsrelaterte nyheter fra vår region 

 
2.2. Utvikling av reiselivsnæring og reiselivsprodukter 

a) Være samarbeids- og kompetansepartner for kommunene i forhold til tilrettelegging for og 
utvikling av reiselivsnæringene.  

b) Gjennomføre reiselivsrelaterte prosjekter på vegne av kommunene – der kommunene ønsker 
det, og hvor det da utarbeides egne avtaler for hvert prosjekt. 

c) Foreslå prosjekter og tiltak for hvordan regionen kan utvikles til et bedre reisemål.  
 

2.3 Bærekraftig reisemålsutvikling 
a) VL skal sørge for en bærekraftig utvikling av reisemålet 
b) VL skal utarbeide og gjennomføre tiltak for å sikre at regionen remerkes også i framtiden 

som bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norge sine kriterier 
c) Kommunen er innforstått med at selve remerkingsprosessen (hvert 3. år) og tunge tiltak 

for å sikre en vellykket prosess, kan føre til søknader om bevilgning av ekstra midler. 
 

2.4 Øvrige vilkår 
a. Turistinformasjon: Drift av bemannet turistinformasjonskontor inngår ikke i avtalen. VL kan være 

faglig partner for opprettelse av turistinformasjon, men drifts og opplæringskostnader må dekkes 
av hver enkelt kommune.  

mailto:post@visit-lyngenfjord.com


 

 
VISIT LYNGENFJORD AS 
 
 
Visiting address: 
Nordkalottsenteret 
NO - 9143 Skibotn 

 
 
 
Postal address: 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

 
 
 
Tlf. +47 77 21 08 50 
Email: post@visit-lyngenfjord.com 
Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

b. Kommunen bør utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for reiselivet og blir VL sin kontakt til 
kommunen. 

c. Kommunen bør etablere en link fra kommunens hjemmeside til www.visit-lyngenfjord.com og 
videresende alle turistinformasjonshenvendelser til VL. 

d. VL er en kompetansepartner for reiselivet i regionen og bør brukes som en naturlig 
samarbeidspartner i forbindelsen med alle reiselivsrelaterte saker. 

 
e. Til informasjon: Tjenester overfor medlemsbedrifter som reguleres i egne avtaler 

a. Gjøre produkter og tjenester fra våre medlemsbedrifter synlig på vår hjemmeside, og sørge 
for at databanken er oppdatert 

b. Tilby online bookingsystem på hjemmesiden og sørge for en kontinuerlig utvikling av 
produkter som er bookbare online.  

c. Fungere som incoming-agent for alle medlemsbedrifter som ønsker bistand i eget 
salgsarbeid. 

d. Arbeide sammen med medlemsbedriftene for å utvikle markedstilpassede produktpakker for 
salg via turoperatører, og overfor individuelle besøkende via vår online bookingtjeneste. 

e. Arbeide aktivt med salg av enkeltprodukter og pakker gjennom alle tilgjengelige kanaler, og i 
samarbeid med medlemsbedriftene 

f. Være koordinator mellom Nord-Norsk Reiseliv/Visit Norway og næringsaktørene i regionen 
for deltakelse på ulike markedskampanjer. VL informerer medlemsbedrifter om de ulike 
markedstiltakene og tar initiativ til regionalt spleiselag for deltakelse i aktuelle tiltak.  

g. Tilby kurs, utdanning og kompetanseheving for medlemsbedriftene 
h. Tilby felles møteplasser for reiselivsaktørene for felles utvikling av næringene og regionen 

som reisemål. 
 
4. Tidsramme og oppsigelsestid  
 
Tidsrammen for denne avtalen er satt fast for: 2020 - 2022 
  
Total kostnad for denne avtale er satt fast for: 250 000,- kr per år 
 
Beløpet overføres som driftstilskudd fra kommunen og er dermed fritatt mva. Avtalt beløp gjelder pr 
kalenderår og bør overføres til selskapets konto (474014 26252) per 01.01 i kalenderåret. 
 
Denne avtalen et utstedt i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.  
 
Kontaktinformasjon  

Kommune: ____________________________________________________  

Fakturaadresse: ____________________________________________________  

Kontaktperson: ____________________________________________________  

Telefon: ____________________________________________________  

E-post: ____________________________________________________  

Web: ____________________________________________________  

Sted / dato: _________________   Sted / dato: ___________________  

___________________________  ___________________________ 
Signatur kommune    Signatur Visit Lyngenfjord AS

mailto:post@visit-lyngenfjord.com
http://www.visit-lyngenfjord.com/
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/19 Formannskap -  Næringssaker 26.08.2019 

 

Svar på - Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - Parelius Forlag 

Henvisning til lovverk: 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 

Vedlegg 
1 Soknad-2019-0016 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Parelius forlag (SUS) innvilges tilskudd på kr. 20.000 til produksjon- og utgivelse av 

bok om Ankerlia. Utgiftene må dokumenteres. 
2. Støtten regnes om etablererstøtte til forlaget og som kommunens bidrag til 

bokutgivelsen. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene 

som inngår i tiltaket. Det må også legges ved en dokumentasjon på at prosjektet er 
fullfinansiert. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato. 
Anmodningen må sendes inn via regionalforvaltning.no. 

4. Støtten ytes som bagatellmessig støtte. 
5. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. 

Hvis en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen 
denne datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med 
saksnummeret. 

6. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søknad om kr. 30.000 i støtte. 



Parelius forlag v/Torleif Lyngstad skal gi ut egenproduserte bøker og bøker fra andre lokale 
forfattere/produsenter med tilhørighet til Nord-Troms. Bedriften skal ha inntjening på egen 
produksjon og fra rådgivning og royalties. 
Konkret i denne søknaden (vedlagt) søkes det om bidrag til utgivelse av bok om Birtavarre 
gruber -omfang ca. 200 sider med tekst og bilder med vekt på å formidle bildesamling. Opplaget 
er planlagt til 1500 eksemplarer. I 2019 er det 100 år siden Birtavarre gruber ble nedlagt. 
 
Forlaget er i dag registrert som enkeltpersonsforetak, men det er laget en forretningsplan for 
foretaket som beskriver utviklingen av et aksjeselskap hvor familien til Torleif er aksjeeiere og 
med på produksjon og drift av selskapet.  
 
Kostnadsplan  
Prosjektkostnader, markedsføring, distribusjon  31 500 
Design og illustrasjoner  10 000 
Trykkekostnader - ref. tilbud fra trykkeri  76 645 
Arbeid med bok - layout, bildebehandling, illustr.  80 000 
Sum kostnad  198 145 

 
Finansieringsplan  
Tilskudd fra næringsfondet  30 000 
Egenkapital  30 000 
Eget arbeid, 200 timer á 400,- kr. pr. time  80 000 
Andre finansieringskilder  28 609 
Andre tilskudd  29 536 
Sum finansiering  198 145 

Vurdering 
Lyngstad innehar en omfattende kunnskap og et rikt materiale som beskriver utviklingen, driften 
og nedleggelsen av Birtavarre gruber. En bok i forbindelse med jubileet for nedleggelsen av 
denne viktige biten av industrihistorie er på sin plass og bør støttes av kommunen.  
 
Boka vil kunne bli en start på et forlag som vil kunne bidra med kompetanse og nettverk for 
andre lokale- og regionale utgivelser. Et tilskudd til boka vil regnes som startmidler til foretaket.  
 
Pga. reduksjon i overføringer til næringsarbeid til kommunen fra staten er det begrenset med 
midler til tilskudd over næringsfondet. 
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