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idrettsanlegg og invitasjon til å komme med innspill
2. Fra Skatteoppkreveren - Periodisk oppgjør april / mai 2019
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Nedtak budsjettramme Oppvekst og kultur kap.1.2
Henvisning til lovverk:
Henvisning: Kommunestyrevedtak 12.12.18 sak 71/18
Budsjett 2019 økonomiplan 2019-20
Saksopplysninger
Pkt.2.1 i vedtaket:
Budsjettvedtak 2019
Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak:
Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000,
Drift 240.000

Vurdering
Nedtakene som er foreslått for Oppvekst og kultur og Helse og omsorg i 2019 (og som varige
tiltak fra 2020 og framover), er relativt store sett opp mot den drifta som det er lagt opp til og
som løper. Det vil derfor være en styrke og støtte for administrasjonen å få noen føringer fra vårt
politiske fagutvalg om hvilke tjenester eller områder i budsjettet som kan og bør tas ned eller
reguleres for å kunne imøtekomme nedtaket som er foreslått og vedtatt i kommunestyret.
I møte i Levekårsutvalget 12.mars, vedtok Levekårsutvalget av de ønsket innspill og forslag fra
etatene på nedtak.
Alle avdelinger i Oppvekst har vært invitert til å komme med sine innspill. Det er sendt ut en %vis fordeling mellom avdelingene/budsjettansvar, i hht størrelse på nettoutgift for
avdelingen/budsjettansvaret. Det betyr ikke at kuttene som skal gjøres må være %-vis, men mer
som en pekepinn på størrelse av de ulike ansvarene i budsjettet.
Avdelingene har opplevd bestillingen som utfordrende, da de fleste poster allerede er marginale
gjennom kontinuerlig nedtak over år. Hvorvidt vi vil klare nedtaket, vil vise seg. Å innføre
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innkjøpsstopp i etaten kan være en alternativ vei å gå for resten av året 2019, uten at det på noen
måte anbefales som virkemiddel.
Når summene er av el slik størrelsesorden, griper det inn i drifta på en måte som forstyrrer
planlagte tiltak og satsninger i 2019.
Det innstilles på at noen nedtak kun gjelder 2019, da helårseffekt av nedtak stillinger vil slå
sterkere inn i 2020 og framover.

Disse innspillene er kommet fra lederne av avdelingene:
Furuslottet barnehage ansvar 222

Innsparing
2019
(tiltak som
ikke har
helårseffekt)
8500,-

Innsparing
2020 og
framover

8500,-

Ikke kurs/opplæring for
personalet i Furuslottet
Barnehage

2019
Skyss

6000,-

6000,-

59.3.Furuslottet
Barnehage
11211.222.201
4. Furuslottet
Barnehage
11057.222.201
5. Furuslottet
Barnehage
Inventar/utstyr
6. Furuslottet
Barnehage
11100.222.201

2019
Gaver

2000,-

2000,-

2019
Skolebibliotek

1440,-

1440,-

Det vil ikke bli gjennomført
felles treff for alle
barnehagebarn i
kommunen
Personalet vil ikke kunne
får blomst/kaker ved
bursdager/dødsfall/sykdom
Barnehagen kan ikke kjøpe
inn fagmateriell

2019
Inventar/utstyr

8000,-

8000,-

Barnehagen kan ikke kjøpe
inn inventar/utstyr

2019
Medisinsk
forbruksmateriell

1000,-

1000,-

7. Furuslottet
Barnehage
11153.222.201
8. Stillinger

2019
Bevertning

500,-

500,-

10% stilling

32.500

32.500

Det vil ikke bi kjøpt inn
medisinsk
forbruksmateriell til bruk
ved behov for førstehjelp.
Det vil ikke bli servering av
kaffe/kjeks på
møter/tilstelninger
Uforsvarlig pedagogisk
bemanning, dette
ihht.antall barn og
åpningstider.

59.900

59.900

Avd. og ansvar,
funksjon

Tiltak med dato
for iverksetting

1. Furuslottet
Barnehage
11500.222.201

2019
Kurs/opplæring

2.Furuslottet
Barnehage
11704.222.201

Sum
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Konsekvenser:

Oteren barnehage ansvar 220
Innsparing
2019
(tiltak som
ikke har
helårseffekt)
18000

Innsparing
2020 og
framover

Ferievikarer
10202

5500

3000

Mer krevende å avvikle
personalets ferie

Overtid
10400
Tlf.ordning
10507

3000

3000

1200

1200

Kontorutgifter 11000

2000

2000

Læremateriell
11051
Med. Forbruksvarer
11100
Bevertning 11153
Telefon 11300
Forbruksvarer
11203
Linjeleie 11302
Gaver 11211
Kurs 11500
Kjøregodtgj. 11600

4000

4000

Må redusere antall møter,
bl.a. IBS
Ingen godtgjørelse til
styrer for bruk av egen
telefon utenom kontortid
(org. av vakter ved sykdom
m.m.)
Mindre midler til innkjøp
av nødvendig materiell
Mindre til innkjøp av
materiell og leker til barna

500

500

500
1000
1000

500
1000

2000
2000
4000
3500

2000

Transport
11705
Kopinor/Tono 11955
Inventar og utstyr
12000

4500

3000

500
4000

500
2000

Vedlikehold utstyr
12403
Mat. Vedlikehold
Utstyr 12500

1000

1000

1000

1000

Avd. og ansvar,
funksjon:
Oteren barnehage
220.201
Lønn
10100

Tiltak med
dato for
iverksetting
Vakant
styrerstilling
i 2 uker

Konsekvenser:

Redusert adm. og
oppfølging i en
overgangsfase

2000
2000

Mindre midler til innkjøp
av nødvendig materiell
Viser 0,- i regnskap
Redusert kurstilbud
Må redusere kjøring til
møter, kurs
Mindre turtilbud til barna

Mindre mulighet til å
fornye
inventar og utstyr

Kulturkontoret ansvar 250
Generell kommentar: Det er gjort vurderinger av utgifter til telefon, reise/opphold, lovpålagt
annonsering, kontorutgifter o.l. Budsjettene her er allerede svært lave. Å foreslå en reduksjon her vil
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være det samme som å planlegge for et underskudd. Det samme gjelder også UKM, men ettersom dette
er det eneste tiltaket på funksjon 231 er det tatt med i forslaget.
Avd. og
ansvar,
funksjon
1.
250.231
Aktiviteter
barn og
unge

Tiltak med dato
for iverksetting

a) 01.01.2020
Reduksjon av
UKM-budsjettet
med 25 %.

Innsparing
2019
(tiltak som
ikke har
helårseffekt)

Innsparin
g 2020 og
framover

Arrangemente
t allerede
gjennomført i
2019.

7.500,-

Totalbudsje
tt:
37.852,-

Konsekvenser:

a) Innsparingspotensiale:
- Husleie Skibotnhallen partallsår
(11.000,-). Konsekvens: Kan gi
dårligere geografisk oppslutning på
arrangementet og dermed redusert
størrelse på arrangementet.
- Sponsing av deler av deltakeravgift
Finnsnes (3.000,-). Konsekvens: Kan
medføre at noen ikke har råd til å
delta.
- Godtgjørelse fagpanel (4.800,-).
Konsekvens: Vesentlig vanskeligere å
rekruttere et kompetent fagpanel til å
jobbe ulønnet en hel lørdag.
- Mat til deltakerne på lydprøver
(2.500,-). Konsekvens: Deltakerne må
planlegge for hele dagen, og ha med
matpakke på lydprøver eller kjøpe mat
i kaféen lørdag.
Kommentar: Ramma på 30.000,- er per
i dag for liten for å dekke utgiftene til
et så stort arrangement slik det
gjennomføres i Storfjord. Man er i
tillegg helt avhengig av billett- og
salgsinntekter, samt sponsorer.
Totalomsetning i 2018 var ca. 90.000,-.
Man gikk da med et overforbruk på
omlag 5.000,-.

2.
250.360
Friluftsliv
Totalramme
:
29.276,-

a) 01.06.2019
Halvering av
midler til
deltakerpremier
i FYSAKkonkurransen

b) 01.04.2019
Fjerne midler til

a) 5.000,-

b) 4.276,-
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a) 5.000, a) Det blir utfordrende å finne
deltakerpremier til lavere priser enn
dagens moderate nivå. Brukerne vil
kunne oppleve at kvaliteten på et
veletablert trivselsskapende
folkehelsetiltak med godt omdømme
lokalt og regionalt blir redusert.
b) Arbeidet med tilrettelegging for
fysisk aktivitet i friluft legges på is fra
kommunens side, og blir overlates til
kapasiteten hos lag og foreninger og
friluftsråd.
b) 4.276,

skilting og
merking av
turløyper.

-

Resterende
budsjett,
kostnader til
drift av
Sandørneset
friluftslivsområd
e kr. 15.000,- er
bundet av
forpliktelse til
Miljødirektorate
t som en del av
oppkjøpet.
3.
250.375
a) 01.01.2020
Museer/kult Halvering av
urminner
tiltaksbudsjettet
for
Totalramme kulturminner
:
214.045,Følgende
summer er
bundet opp til
avtaler godkjent
av
kommunestyret:
Nord-Troms
museum
kr. 172.735,Halti
kvenkultursente
r
Kr. 29.000,4.
250.380
a) 01.08.2019:
Idrett
Oppsigelse av
avtale om
Totalramme frikjøp av
treningstid for
2019:
297.142,lag og
foreninger i
Totalramma Skibotnhallen
(med forbehold
varierer
om
årlig med
anleggstilsk oppsigelsestid)
uddet.
b) 01.04.2019:
Redusere
tilskudd til drift
av idrettslag,

Bundet opp til
igangsatt
restaurering
av Bollmanns/Russeveien i
2019.

a) 6.155,-

a) (Enda) større utfordringer med å få
budsjettet til å dekke drift og
vedlikehold av Bollmanns-/Russeveien,
Vanntårnet, Norddalen og
Rastebyhuset.

a) 31.000,-

a)
62.000,-

a) Geografisk forskyving av tilbudet om
gratis treningstid. Mer press på
flerbrukshallen. Færre lag og
foreninger får gratis treningstid i
egnede lokaler.

b) 13.886,-
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b)
13.886,-

b) Dårligere økonomiske rammevilkår
for idrettslag, skytterlag og de som
eier/leier aktivitetsanlegg
c) Vanskeligere for lag/foreninger å
finansiere bygging og rehabilitering av
lokale anlegg for idrett og fysisk
aktivitet.

skytterlag og
aktivitetsanlegg
med 10 %.

Tilskudd
allerede
fordelt.

c) inntil
80.000,per år
(avhengig
av
kostnade
ne til
anleggen
e)

c) 01.01.2020:
Redusere
ordninga med
10 % tilskudd til
bygging og
rehabilitering av
anlegg for idrett
og fysisk
aktivitet til 5 %
tilskudd.
5.
250.385
Andre
kulturaktivit
eter
Totalramme
:
584.483,hvorav
439.240,- er
personalutg
ifter for 70
% kulturkonsulent.

a) 01.04.2019:
Redusere
tilskudd til drift
av lag og
foreninger og
trener/lederopp
læring med 10
%.
b) 01.01.2020
Halvere
tilskuddet til
bygdekinodrift.

c) 01.08.19
Reduseres
stilling som
kulturkonsulent
til fra 70% til 50
%, ved
omorganisering
eller å tilby økt
frikjøp til
Stiftelsen
Lásságámmi
(med forbehold
om at SL har
økonomi til å
takke ja).

a) 5.785,-

Tilskudd
allerede
fordelt.

a) 5.785,-

b)
10.000,-

a) Dårligere økonomiske rammevilkår
for lag og foreninger, og reduserte
kommunale insentiver for utdanning
av trenere/ledere.
b) Mulig nedleggelse. Dagens driver
har signalisert at de er avhengige av at
kommunen dekker hele
visningsgebyret (tilsv.
ca. 20.000,-)
c) Redusert kapasitet til å følge opp
porteføljen. Arbeidsoppgaver må
overføres til andre stillinger, eller
fjernes fra kommunens tjenestetilbud.

c) 55.456,-

Følgende
summer er
bundet opp til
avtaler o.l.
godkjent av
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c)
133.096,-

kommunestyret:
Stiftelsen
Lásságámmi
kr. 55.110,Kulturprisen:
5.000,-

Skibotn skole ansvar 212
Avd. og ansvar,
funksjon

Tiltak med dato
for iverksetting

Oppvekst
200 201 212

1.8.19-31.12. 19
Innsparing 65%
lærerstilling

Innsparing
Innsparing
2019
2020 og
(tiltak som
framover
ikke har
helårseffekt)
Ca 180 000

Fra 1.1.20:
innsparing 30%
lærerstilling

180 000

Konsekvenser:

Skoleåret 2019-2020: Flere
lærere skal ut i
videreutdanning, og hver
av dem er frikjøpt 37.5%.
Innsparinga betyr at en
eller to av disse
studiehjemlene blir
stående vakant. Det betyr
også at det blir færre
timer til fordeling på
skolen og mer
sammenslåing av årskull.
Færre rammetimer til
fordeling på skolen.

Hatteng skole ansvar 210

Avd. og
ansvar,
funksjon

Tiltak med dato for
iverksetting

1.Hatteng 1. august 2019
skole 200 Ta ned ca. 40%
lærerstilling
210

2.
Hatteng
skole 200
210

1.april 2019
Ikke ta inn ekstern vikar
ved fravær

Innsparing
2019
(tiltak som
ikke har
helårseffekt)
Ca.104 000

Innsparing
2020 og
framover

Ca. 60 000

Ca. 80 000
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Ca. 249 000

Konsekvenser:

Mer sammenslåing av
klasser.
Organisere tidlig innsats på
småtrinnet annerledes.
Dele opp ressursen i
kortere økter. Færre
styrkingstimer.
Slå klasser sammen. Kan gi
dårligere tilbud til begge de
sammenslåtte klassene
fordi opprinnelige planer
kanskje ikke kan følges.

3.
Hatteng
skole 200
210
4.
Hatteng
skole 200
210

1.september 2019 Ta
ned 20% assistentstilling

Ca. 30 000

Ca. 90 000

1. august 2019
Kutte ut 9.klassetur til
Gappo

Ca. 30 000

Ca. 30 000

5.
Hatteng
skole 200
210

1. august 2019
Kutte ned Gappoturen
for 9.klasse fra 4 til 3
dager

Ca. 10 000

Ca. 10 000

6.
Hatteng
skole 200
210

1. januar 2020
Kutte ut turen til
skolehytta for 6.klasse

7.Hatteng 1. august 2019
skole
«Kjøpestopp» - Ikke
200 210
bruke noe på inventar
og utstyr

Ca. 20 000

Ca. 60 000

Hvis vi ender med å ta ned
lærerstilling må vi ta inn
vikarer.
Dårligere oppfølging av
elever med diabetes. Ikke
assistent i 1.klasse.
Undervisninga i geologi,
fjellflora og ferskvann blir
bare teoretisk. Mister
muligheten til å være
sammen utenom skolen.
Mister en fin arena for å
jobbe med klassemiljø.
Den ene dagen er det
langtur til Pæltsa eller
Parastinden som må/kan
sløyfes.

På denne turen er det kart/
kompass og fjellvett som er
i fokus. Elevene får ikke
prøvd dette ut i de rette
omgivelsene. Mister også
en fin mulighet til å jobbe
med klassemiljø utenfor
skolen.
Skolehytta blir ikke brukt
av skolen.
Har kun skrevet det på
2019 fordi ny læreplan blir
nok å kreve noe investering

Kulturskolen ansvar 216
Avd. og ansvar,
funksjon
Oppvekst
216 383
Kulturskole
2.

Innsparing
Innsparing
2019
2020 og
Konsekvenser:
(tiltak som
framover
ikke har
helårseffekt)
Vakant
112.000,Denne stillingen står vakant på grunn
lærerstilling 38
av mangel på lærere men ønskes
% jan – juli 2019
tilsatt i fra høst 2019
Reduksjon av
30.000,Konsekvens:
stillingshjemmel
Mindre stillingsprosent å lyse ut gjør
det vanskeligere å få søkere. Det er
med 0,6 fra (2,6
til
ikke tilsatt lærer i denne
Tiltak med dato
for iverksetting
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2, 54 årsverk)

stillingshjemmelen pr. i dag. Ingen
elever trenger derfor å miste
elevplass de har. Det er likevel med
på å begrense kulturskolens mulighet
for å nå målet om å kunne gi tilbud til
alle som ønsker det og å gi tilbud
innen alle kunstuttrykk. Kulturskolen
har elever på venteliste både på
tilbud vi gir i dag og på tilbud som vi i
dag ikke har startet opp pga. mangel
på lærere.

Oppvekstadministrasjonen (fellesutgifter) ansvar 200 og barnevern ansvar 252
Avd. og
ansvar,
funksjon:
200.223
Skole-skyss

202.213
Lærer 20 %
VO
voksen
opplæring

Tiltak med
dato for
iverksetting
Hele året
Færre
enkeltvedtak
om skoleskyss
for elever som
ikke har krav
på det etter
lov

Innsparing
2019
(tiltak som
ikke har
helårseffekt)

Innsparing
2020 og
framover

60 000

90 000

Kommentarer

Foreta konkrete befaringer i
forkant av vedtak.
Vurdere tidsbegrensning og
vinterskyss.
Færre elever i grunnskolen.
Kommunestyret må da oppheve
sitt vedtak om skyss for alle.
Det tilsettes ikke i hjemmelen
som blir ledig fra 1.8.19

1.8.2019

50 000

120 000

1.8.2019

100 000

200 000

Mindre kjøp av tjeneste hos
Nordkjosbotn vgs, da det blir
færre elever. Mange av elevene
avlegger eksamen vår 2019.

10 000

10 000

Styrket
tilbud
førskolebarn

Hele året:
Reduksjon
innkjøp
testmateriell/a
ktivitetsmateri
ell og kurs
logoped.

Barnehagene må selv kjøpe inn
spes. materiell til bruk i spes. ped.
tiltak.
Mindre kompetanseheving på
logoped.

200 211

Reduksjon

50 000

120 000

Reduksjon fra 14 t/u til 7, 5 t pr.

200.213
Grunnskoleopplæring
for voksne
200 211
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Større gruppe på
Voksenopplæringa
Norskopplæring for voksne
innvandrere

spesialpedago
gstilling
for
barnehagene
fra 40 til 20 %
stilling

200 120
Felles
administrasj
on
252. 244
Barnevern

Etatspott
kompetanseheving

Overtid og
inventar

uke alle tre barnehagene. Mindre
tid med kvalifisert spesialpedagog
til observasjon, veiledning
oggjennomføring av
spesialpedagogisk hjelp i
barnehagene.
Barnetallet går ned.

10 000

0

24 000

Mindre til fordeling til ansatte i
etaten som ønsker
kompetanseheving
(20 000 av 30 000 blir stående)

Innsparing

Rammenedtak fordelt «matematisk» etter netto driftsbudsjett for de ulike avdelinger:

Oppvekst felles
Voksenopplæring
Hatteng skole
Skibotn skole
Kulturskole
Oteren bhg
Furuslottet bhg
Kulturkonsulent
Barnevern
Overføring kirke

Nettobudsjett
8 380 000
390 000
15 130 000
10 400 000
1 590 000
3 590 000
3 450 000
1 160 000
3 190 000
0
47 280 000

% av kap1.2
eks. kirke
18
1
32
21
3,5
7,5
7,5
2,5
7

nedtakssum

100

857 000

160 000
7 000
280 000
180 000
30 000
60 000
60 000
20 000
60000

Rådmannens innstilling
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæringer innafor Oppvekst og kulturetaten
med kr. 857 000 for 2019 og for de neste årene, vedtak flg. kutt i budsjett 2019 og
økonomiplanen fra 2020 og 2023.
Nedtak Oppvekst og kultur

Konto
12000.252.251

Avd
Barnevern

Hva
Overtid
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Nedtak 2019 Nedtak 2020
20 000

12705.252.252
10100.212.202
10100.210.202
12000.212.202
12000.210.202
10100.216.383

10400.222.201
12000.222.201
10400.220.201
11703.200.223
11051.200.211
13301.202.213
13301.202.213
11500.200.120
10100.200.120
12000.250.385
11201.210.202
12002.202.231

Barnevern
Skibotn skole
Hatteng skole
Skibotn skole
Hatteng skole
Kulturskolen

Furuslottet
Furuslottet
Oteren
Oteren
Fellesutgifter
Fellesutgifter
Voksenopplæring
Voksenopplæring
Felles etat
Adm oppvekst
Kulturkonsulent
Hatteng skole
Voksenopplæringa

Inventar
Lærerstilling 50 % fra 1.8
Lærerstilling 50 % fra 1.8
Inventar
Inventar
Kulturskolelærerstilling 40 %
1.1-1.8.2019
Reduksjon stillingshjemmel
0,06 %
Overtid
Inventar
Overtid
Inventar
Skoleskyss
Materiell spes.tiltak bhg
Kjøp tjeneste fylke
20 % lærerstilling fra 1.8
Kompetansepott
Vakanse 20 % 2 mnd.
Inventar
Andre driftsutgifter
IKT-utstyr

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 02.05.2019

Behandling:

Vedtak:
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4 000
140 000
140 000
40 000
40 000

305 000
305 000

115 000
30 000
10 000
8000
7000
8000
70 000
10 000
150 000
55 000
10 000
18 000
2 000
5 000
5 000
857 000

60 000
160000

860 000

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/398 -29

Arkiv:

151

Saksbehandler: Anne-Lena Dreyer
Dato:

10.04.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/19
21/19

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord formannskap

Møtedato
02.05.2019
05.06.2019

Nedtak budsjettrammer Helse og omsorg kap. 1.3
Henvisning:
Kommunestyrevedtak 12.12.18 sak 71/18
Vedtak i levkårsutvalget 12.03.19
Budsjett 2019 økonomiplan 2019-20
Saksopplysninger
Pkt.2.1 i kommunestyrevedtaket:
Budsjettvedtak 2019
Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak: Sentraladministrasjonen 226.000,
Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000, Drift 240.000
Levekårsutvalget ønsker at etaten kommer tilbake med forslag til nedtak for Helse og omsorg i 2019.
Vurdering
Nedtakene som foreslås for Helse og omsorg i 2019 er både engangstiltak og varige tiltak, nedtak i 2020 er
varige tiltak. Det er på noen områder svært utfordrende å redusere tjenestenivå i helse og omsorg, dette med
begrunnelse i at enkelte tjenester egentlig bør rustes opp grunnet større kompleksitet, spesialisering av
oppgaver og en økning i antall brukere totalt sett. Det skjer en betydelig forskyvning av oppgaver fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene, dette medfører at pasienter og brukere i større grad enn tidligere skal
motta oppfølging og behandling i Storfjord. I tillegg til oppfølging og behandling er det også et krav at
kommunen har et stort fokus på forebygging og tidlig innsats innenfor alle aldersgrupper.
Etter en helhetlig vurdering foreslås følgende områder hvor det er mulighet for nedtak:
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Nedtak

Hvor

Iverksettes

Vurdering/konsekvens

Kr 100 000

Helse

01.06.2019

Forsinkelse i ansettelse av 3. legehjemmel
medfører at avsatte midler kan reduseres
noe

Kr 82 000

Sykehjemmet

01.06.2019

Det er redusert mulighet for å ha pasienter
på overbelegg grunnet ombygging. Dette
medfører mindre behov for vikarbruk.

Kr 290 000

Reduksjon kjøp av
tjenester

01.01.2019

Endring i tjenestetilbud – reduksjon i kjøp av
tjenester av privat firma. Økt bruk av
pårørendestøtte - herunder omsorgsstønad.

Engangstiltak
2019

“Aleris tiltak”
Varige tiltak
2019-2020
Kr 112 000

Fysioterapeut

01.01.2020

Reduksjon fra
100 % til 80 %
stilling

Redusert tjenestetilbud til kommunens
innbyggere. Uheldig med hensyn til
kommunens plikt til forebygging og
behandling. Dette er oppgaver som vil
øke i omfang framover.
Det vurderes et interkommunalt samarbeide
med nabokommune om jordmorstillingen.
Dette er ikke avklart per dd. Et samarbeid vil
kunne medføre reduserte kostnader,
estimert til ca kr 50 000

Kr 50 000

Jordmor

01.01.2020

Kr 128 000

Dagsenter demens

01.06.2019

Redusert tjenestetilbud til kommunens
personer med demens og deres pårørende.

01.01.2019

Endring i tjenestetilbud – reduksjon i kjøp av
tjenester av privat firma. Økt bruk av
pårørendestøtte - herunder omsorgsstønad.

reduksjon fra 80 %
til 60 % stilling
Kr 310 000

Reduksjon kjøp av
tjenester “Aleris
tiltak”

Rådmannens innstilling
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For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæring innenfor helse og omsorgsetaten med kroner
600 000,- for 2019 og de kommende år, foreslås følgende kutt i budsjett 2019 og økonomiplan fra 2020.
Ansvar

Art

Behandlende avdeling
314
Fastlønn
Pensjon
313
Kjøp av tjenester
310
Driftsavtale
373
Ekstrahjelp
Forebyggende avdeling
388
Fastlønn
Pensjon
318
Kjøp av tjenester

Tjenestestested

Nedtak 2019

Nedtak 2020

Fysioterapeut

0

Jordmor
Helse
Sykehjemmet

0
100 000
82 000

97 000
15 000
50 000
0
0

110 000
18 000
290 000
600 000

110 000
18 000
310 000
600 000

Dagsenter
Aleris tiltak

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 02.05.2019

Behandling:

Vedtak:
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/398 -30
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Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

29.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
05.06.2019

Økonomirapport januar - april 2019

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 4 første måneder, perioden 1. januar til 30. april.
Budsjettet er i all hovedsak fordelt med like beløp på hver måned, med unntak av visse inntekter
som har en særskilt fordelingsnøkkel samt lønnskostnaden.
Sykefravær 1. kvartal 2019
Det er registrert et sykefravær på 6,04 % prosent i første kvartal 2019. Mot 9,84 % i samme
kvartal i fjor. Dette må sies å være en solid forbedring.
Regnskap og budsjett pr 30.4.2019
1.0 Politisk styring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
165 962
332 397
166 435
Øvrige utgifter
818 910
458 011
-360 899
Inntekter
Netto
984 872
790 408
-194 464

Revisjon og kontrollutvalgskostnader er betalt for 1. halvår. Driftstilskudd regionrådet er betalt
for hele året. I tillegg ligger det noen budsjettmidler for valget som ikke er belastet enda. Det er
lagt inn godtgjørelse til ny ordfører fra etter kommunevalget. Dette påvirker budsjettet og gir et
positivt bidrag til avviket.
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1.1 Sentraladministrasjon
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
3 573 841
1 788 135
-316 019
5 045 957

Budsjett
3 362 257
1 247 082
-8 333
4 601 006

Avvik
-211 584
-541 053
307 686
-444 951

En del kontingenter og lisenser er betalt både for 1. halvår og for hele året. Når det gjelder
personalkostnadene så er det inne vikarer for lang tid sykefravær, som gjør at lønnsposten er
over budsjett, men samtidig får vi inn sykelønnsrefusjon som motsvarer denne.
Sykelønnsrefusjonene er dog noe på etterskudd.
1.2 Oppvekst og kultur.
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
Avvik
17 145 419
15 847 604 -1 297 815
4 339 852
4 473 634
133 782
-3 412 246
-2 572 303
839 943
18 073 025
17 748 935
-324 090

Overforbruk på lønnsiden sees i forbindelse med 2 stk lærerstillinger som skal dekkes inn
gjennom sykefraværsrefusjoner som pr dags dato er nesten fraværende. I tillegg så ligger det en
for stor belastning på pensjonskostnad som vil jevne seg ut gjennom året.
1.3 Helse og omsorgsetaten
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
25 891 708
28 515 653
2 623 945
Øvrige utgifter
5 376 666
6 161 376
784 710
Inntekter
-2 631 581
-8 077 748 -5 446 167
Netto
28 636 794
26 599 281 -2 037 513

Totalt sett bra tall for den største etaten. Det mangler en del inntekter knyttet til tilskudd for
ressurskrevende brukere. Disse kommer i mai, slik at da blir bildet komplett.
1.4 Næringsavdelingen
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
1 239 359
831 649
-407 710
Øvrige utgifter
476 562
1 184 409
707 847
Inntekter
-528 416
-1 675 179 -1 146 763
Netto
1 187 504
340 879
-846 625

Lønnskostnadene er over budsjett på grunn av fødselspermisjonsvikar. Her finnes det en
motpost på inntektssiden. Ellers så er det avvik knyttet til at prosjektinntekter først kommer til
utbetaling ved prosjektperiodens slutt.
1.5 Konsesjonskraft
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
Avvik
958 894
1 244 505
285 611
-2 678 725
-2 625 143
53 582
-1 719 831
-1 380 638
339 193

Inntektene kommer inn som planlagt. De høye strømprisene som har vært i år har ikke vi fått
full uttelling for da jobben med å selge årets volum startet i fjor. Hvordan vi gjør dette for 2020
er enda ikke avklart, og vi sitter foreløpig på gjerdet.
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1.6 og 1.7 Driftsetaten
Regnskap
Lønn inkl sos. utg.
2 874 619
Øvrige utgifter
3 385 744
Inntekter
-4 051 333
Netto
2 209 031

Budsjett
2 762 673
2 445 451
-4 113 843
1 094 281

Avvik
-111 946
-940 293
-62 510
-1 114 750

Regnskap
Lønn inkl sos. utg.
2 331 534
Øvrige utgifter
3 333 450
Inntekter
-1 494 895
Netto
4 170 090

Budsjett
2 631 563
2 765 315
-1 845 285
3 551 593

Avvik
300 029
-568 135
-350 390
-618 497

Periodiseringsavvik på kostnader til vintervedlikehold. Budsjettet fordeles på hele året, mens
kostnaden kommer forhåpentligvis bare på deler av året. Husleiefakturering skjer etterskuddsvis
på næringslokaler, og bidrar til et lite avvik på inntektssiden på 1.7
Sammendrag
Rapporteringen for årets 4 første måneder viser av budsjettet følges godt opp i avdelingen når vi
tar høyde for års- og halvårsforhold.
Vil spesielt trekke fram sykefraværet for 1. kvartal på 6,04 % som er et meget gledelig resultat.
Rådmannens innstilling
Økonomirapport januar – april 2019 tas til etterretning
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Budsjettregulering juni 2019

Saksopplysninger
Det har gjennom våren 2019 kommet opp noen behov som ikke har blitt tatt med
budsjettprosessen.
Driftsbudsjettet
Utbedring Parasveien
300.000
Dette behovet har vært oppe som egen sak i plan og driftsstyret. Det ble det foreslått en økning i
bevilgning på 150.000 for utbedringsarbeid i 2019. Etter befaring av veiens tilstand pr i dag er
det vurdert dithen at det er behov for totalt 300.000 inneværende år for å sette veien i ønsket
stand.
Lokasjonsbasert UMS-varsling
37.000
Storfjord kommune bruker SMS for å varsle innbyggerne om ulike hendelser. Med dagens
løsning kan vi bare varsle de som har registrert sin telefon på adresse i område. Gjennom å
utvide tjenesten kan vi varsle alle som befinner seg i området. Installasjon og økning i lisens
koster kr 37.000
Rest planarbeid Helse og omsorg.
50.000
Helse og omsorg har i fjor høst og i vår jobbet med samfunnsdelplan. De midler som ble
bevilget i 2018 ble ikke brukt opp, og det er behov for ytterligere 50.000 for å sluttføre planen.
Kursing kriseteam
30.000
Det er behov for å kurse kriseteamet i beredskapsarbeid. Estimert kostnad kr 30.000
Forlengelse av tjenesteleder Åsen omsorgssenter
115.000
Midlertidig tjenesteleder ved Åsen omsorgssenter går ut juli 2019. Det er ønskelig å forlenge
dette engasjementet fram til desember, når planen for hvordan Forebyggende og Behandlende
avdelinger skal være organisert i framtiden foreligger.
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Lærer på topp
600.000
Begge skolene har en lærer på topp stilling som er forutsatt finansiering gjennom
sykepengerefusjoner. Men etter innføring av disse stillingene har sykefraværet blitt nesten
fraværende, slik at finansieringen har uteblitt. Det søkes derfor om midler til et halv års
finansiering av disse 2 stillingene
Lisenser GIS-LINE
142.000
I forbindelse med kommunereformen, samt tidligere underfinansiering av lisensene til
driftsetaten søkes det om eksta bevilgning. Hvordan «lisensbildet» blir for 2020 jobbes inn i
budsjettet fra høsten.
NAV – økning sosialhjelp
129.000
Det er meldt inn et behov fra NAV om økning i sosialhjelpen fra 641.000 til 770.000 i årlig
bevilgning. Bakgrunnen er en enkelt sak som medfører store utgifter.
Totalt behov i driftsregnskapet er en økning på 1.403.000 som forslås dekt av disposisjonsfond
Investeringsbudsjettet
Buss utegruppa
400.000
Minibussen som utegruppe benytter seg av har havarert, og det er behov for en ny buss for at
tilbudet skal kunne opprettholdes. Det tas sikte på en brukt buss med maks kilometerstand på
100.000
Fiberinvestering
1.000.000
Det er i budsjettet for 2019 lagt inn fiberinvesteringsmidler til 1.000.000. I tillegg er det
tidligere bevilget kr 10.000 til hver husstand som knytter seg opp. Sistnevnte er planlagt
finansiert ved bruk av næringsfondet. Vi har pr i dag inne en søknad om statlige midler til
denne fibersatsingen, hvor det foreligger krav til kommunal egenandel. Rådmannen foreslår å
erstatte husstandbevilgningen med 1.000.000 som fortsatt skal ha sin finansiering over
næringsfondet.
Rådmannens innstilling
1. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger i driftsbudsjettet
a. Utbedrings Parasveien
kr 300.000
b. Lokasjonsbasert UMS-varsling
kr 37.000
c. Rest planarbeid Helse/omsorg
kr 50.000
d. Kursing kriseteam
kr 30.000
e. Forlengelse 50 % tjenesteleder Åsen
kr 115.000
f. Finansiering lærer på topp
kr 600.000
g. Økning lisenser GIS-Line
kr 142.000
h. Økning NAV
kr 129.000
i. Finansiering bruk disposisjonsfond
kr 1.403.000
2. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger i investeringsbudsjettet
a. Buss utegruppa
kr 400.000
b. Finansiering buss over dispoisjonsfond
kr 400.000
c. Fiberinvestering
kr 1.000.000
d. Bruk av næringsfond
kr 1.000.000
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Rådmannens budsjettrundskriv 2020
Vedlegg
1 2020_budsjettrundskriv

Saksopplysninger
Budsjettarbeidet for 2020 og økonomiplan 2020-2023 er i gang i administrasjonen. Rådmannens
budsjettrundskriv gir rammene for administrasjonens videre budsjettarbeid.

Rådmannens innstilling
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2020 tas til orientering.
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Storfjord kommune
Rådmannens budsjettrundskriv
Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

Formannskapet 5. juni 2019

25

INNHOLD

1. INNLEDENDE FORUTSETNINGER - KOMMUNEPROPOSISJONEN .........................................................3
1.1. Hovedtrekk i kommuneproposisjonen for 2019 (nasjonale tall) ..................................................3
1.2 Forutsetninger for beregning av anslag på frie inntekter i 2019 ...................................................4
2. BUDSJETTRUNDSKRIV ..........................................................................................................................5
2.1 Rundskrivets omfang .....................................................................................................................5
2.2 Rammer og økonomiske hovedforutsetninger ..............................................................................5
2.3 Rammetildelingen til etater og avdelinger ....................................................................................6
2.4 Referansedokumenter ...................................................................................................................8
3. NÆRMERE OM BUDSJETTARBEIDET ....................................................................................................9
3.1 Fullstendige og realistiske budsjetter ............................................................................................9
3.2 Ramme for etater og avdelinger for 2019 .....................................................................................9
3.3 Lønns- og prisvekst for 2019 .........................................................................................................9
3.5 Utgifter til pensjon.........................................................................................................................9
3.6 Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer m.m. .......................................................................9
3.7 Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning (investeringer) ................................................10
3.8 Investeringer................................................................................................................................10
4. AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN ...................................................................................................10

26

Rådmannens budsjettrundskriv - juni 2019
til formannskap og kommunestyre.

1. INNLEDENDE FORUTSETNINGER - KOMMUNEPROPOSISJONEN
Kommuneproposisjonen ble fremmet av regjeringen 14.05.2019. Proposisjonen er regjeringens
dokument for å varsle de økonomiske rammene til kommunesektoren for 2020. Her vil
Rådmannen orientere om hovedtrekkene og konsekvensene av kommuneproposisjonen for
Storfjord kommune.

1.1. Hovedtrekk i kommuneproposisjonen for 2020 (nasjonale tall)
Det legges opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 mrd. kr. og
2,0mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på mellom 0,3 – 0,5 %.
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2020
fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020
Følgende må dekkes av veksten:
 Økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Departementet anslår
at om lag 0,9 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2020 vil gå med til å dekke
merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen, altså hva det koster å bygge ut
tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Stor usikkerhet knyttet til
dette tallet, og oppdatering vil komme når befolkningstallene pr 30.06.2019 er
tilgjengelige


KMD anslår en samlet negativ vekst i pensjonskostnadene på MNOK 450 i 2020. Det
er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget.



Av veksten i frie inntekter er kr 200 mill av veksten begrunnet i en styrking av
kommunale tjenester til rusavhengige.



Regjeringen ønsker fortsatt å synliggjøre et effektivitetspotensial i kommunesektoren på
0,5% Dette utgjør kr 1,3 mrd for kommunesektoren



En rekke øremerkede tilskudd kommer nå inn i de frie inntektene
o Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene
o Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
o Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
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o Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med
spesielle behov
o Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn
o Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
o Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn –
o Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til
kompetanse
o
Fylkesmannens skjønnsmidler i 2020:
Departementet foreslår å sette basisrammen til 1 084 mill. kroner for kommunene i 2020, en
reduksjon på kr 32 mill fra 2019. Den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidlene blir ikke klar
før behandlingen av proposisjonen i Stortinget.
Fylkesmannen arbeider med utforming av en ny, felles fordelingsmodell for basisskjønn i Troms
og Finnmark. Departementet har signalisert at de ønsker at Fylkesmannen skal bruke større grad
av skjønn, og mindre grad av kriteriebaserte systemer, ved fordeling av basisskjønn.

1.2 Forutsetninger for beregning av anslag på frie inntekter i 2020
Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen for 2020 regnes ut på bakgrunn av antall innbyggere pr
01.07.2019.
Inntektsutjevningen baserer seg på antall innbyggere pr 1. januar i 2020
KS har laget et anslag for hvilken virkning kommuneproposisjonen har for skatteanslaget og
rammetilskudd for 2020.
I beregningsmodellen er det lagt til grunn 1858 innbyggere pr 01.07.2019
og 1831 innbyggere
pr 01.01.2020. I tillegg er det lagt inn skjønnsmidler på 1,7 mill. Vi har fått i gjennomsnitt 2,0 mill
i skjønnsmidler de fem siste år, men det er noe mer usikkerhet knyttet til skjønnsmidlene i det
nye inntektssystemet.
Prognoser jf. KS:
Rammetilskudd
Skatt
Sum frie inntekter

2020 Øk.plan
99.212.000
48.079.000
147.291.000

2020 ny prognose
99.636.000
48.086.000
147.700.000

Prognosene fra KS viser at det blir noe økning i forhold til de tall vi har lagt inn i
økonomiplanen. Det er noe usikkerhet tilknyttet disse tallene, spesielt når det gjelder antall
innbyggere, men også for utviklingen i arbeidsmarkedet og vekst i økonomien som ligger til
grunn for skatteanslaget.
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2. BUDSJETTRUNDSKRIV
2.1 Rundskrivets omfang
Dette rundskrivet gir retningslinjer og økonomiske rammer for arbeidet med kommunens
budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023. Årsbudsjettet for 2020 er første år i
økonomiplanperioden.

2.2 Rammer og økonomiske hovedforutsetninger
Kommunestyrets vedtak av 12.12.2018 har angitt driftsrammer for budsjettåret 2019. Rammen er
basert på 2019 priser.
Totalrammene skal i størst mulig grad fange opp følgende:
•
•
•
•

Nye driftstiltak i 2019 med helårsvirkning i 2020
Ny driftstiltak vedtatt i 2019, men som først får økonomiske konsekvenser i 2020
Innmeldte behov fra etater i forbindelse med 2020-budsjettet
Økte finanskostnader som følge av økt lånegjeld.

Det overordnede økonomiske bildet tilsier at det i 2020 fortsatt er nødvendig å gjøre relativt tøffe
prioriteringer for at totalrammen skal holde.
Utgangspunkt for rammeberegningen er vedtatt økonomiplan for 2019-2022 justert for
senere budsjettendringer og beregninger basert på statlige forutsetninger.

Kommuneloven oppstiller to krav til de kommunale budsjettene:



At økonomiplanen viser balanse mellom inntekter og utgifter for hvert enkelt år i
økonomiplanperioden.
At budsjettet er realistisk.

Kommunaldepartementet har uttalt at kravet om balanse ikke kan fravikes.
Etater og avdelinger skal legge frem et budsjett i balanse innenfor tildelt ramme. Konsekvenser
for tjenesteproduksjonen skal beregnes og dokumenteres gjennom mål og budsjett.
Følgende økonomiske hovedforutsetninger legges til grunn for budsjettarbeidet for 2020:
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•
•
•
•
•

•
•

•

Stortingets vedtak om kommuneproposisjonen for 2020 er lagt til grunn for beregning av
skatteinntekter og rammetilskudd samt øremerkede tilskudd. Forutsetningene i
statsbudsjettet legges til grunn for de endelige beregningene når dette er kjent.
Eiendomsskatten på kraftanlegg m.v. videreføres med 7 promille.
Lånerenten forventes å holde seg stabil, men det må gjøres vurderinger av forventet nivå i
løpet av året som følge av gradvis heving av Norges Banks styringsrente overfor bankene.
Det legges til grunn 2019-priser. Deflator blir først kjent til høsten.
Storfjord kommune har svært begrensede fondsreserver som kan brukes til å styrke
driften ved behov eller inngå som egenkapital ved nyinvesteringer. Vi er derfor avhengig
av å videreføre en streng budsjettdisiplin og i størst mulig grad unngå å bli eksponert for
stor økonomisk risiko gjennom vår tjenesteproduksjon, investeringer og avtaler med
andre.
Det bør være et mål at samlet lånegjeld til investeringsformål holdes så lavt som mulig.
Investeringer som kan bidra til effektivisering, ivaretakelse av verdier og viktige politiske
satsingsområder vil bli prioritert.
Salg av konsesjonskraft avsettes i størst mulig grad til disposisjonsfond for å finansiere
uforutsette utgifter som oppstår i løpet av det enkelte budsjettår. Det benyttes ikke mer
enn kr 1.000.000,- av salget i driftsbudsjettet med mindre det oppstår særskilte
utfordringer.
Budsjettet settes opp med 1,75% netto driftsresultat det enkelte år i
økonomiplanperioden

2.3 Rammetildelingen til etater og avdelinger
Driftsrammene på virksomhetene er beregnet ut ifra følgende forutsetninger:
•
•
•
•

Vedtatt økonomiplan
Det er justert for politiske vedtak og andre kjente aktivitetsendringer på inntekts- og
utgiftssiden.
Rammene er oppgitt som nettorammer og avviker fra rammer i budsjettskjema 1B.
I rammene inngår nedtaket på de enkelte avdelinger som ble vedtatt i økonomiplan 20182021.
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1.0 Politikk
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
2 760.108

Reguleringer/endringer uten dekning i perioden

Sum

2.760.108

1.1 Sentraladministrasjon
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
12.663.612

Reguleringer/endringer uten dekning i perioden

Sum

12.663.612

1.2 Oppvekst og kulturetaten
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
49.034.971

Sum

49.034.971

1.3 Helse og omsorgsetaten
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
71.814.205

Nytt tilbud rus/psykiatri

Sum

71.814.205

1.4 Næringsavdelingen
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
800.171

Reguleringer/endringer uten dekning i perioden

Sum

800.171

1.5 Kraftsalg
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
-2.750.399

Reguleringer/endringer uten dekning i perioden

Sum

-2.750.399

1.6 Driftsetaten
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
6.050.152

Reguleringer/endringer uten dekning i perioden

Sum

6.050.152
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1.7 Driftsetaten - kommunale bygg
Ramme vedtatt i økonomiplan

2019
8.194.835

Reguleringer/endringer uten dekning i perioden

Sum

8.194.835

1.9 Finans
Ramme vedtatt i økonomiplan
Korrigering kommuneproposisjonen

2019
-148.567.655
-409.000

Sum

Kr -148.976.655

De korrigerte rammene for etatene viser foreløpig en positiv ubalanse på kr 409.000. Som
tilsvarer inntektsøkningen. Følgende er med i rammene
 Det ligger da inne nedtak i rammene på totalt 1,93 MNOK.
 Det ligger innen bruk av konsesjonskraft kr 2,75 MNOK mot målsetningen 1 MNOK
 Netto driftsresultat er 0,42 % mot målsetningen 1,75 %
 Det må skapes rom til nye tiltak og til tiltak som tidligere har fått direktebevilgning og
som nå inngår i rammen, se liste over

2.4 Referansedokumenter
De viktigste referansedokumentene for plan- og budsjettarbeidet er:
•
•
•
•
•
•

Kommunestyrets vedtak av 12.12.2018 med budsjettrammer for 2019.
Kommunens budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022
Årsmelding 2018 for Storfjord kommune.
KOSTRA-tall for 2018.
Mål, plangrunnlag og detaljbudsjetter for kapitteleiere for 2019
Kvartalsrapporter.

32

3. NÆRMERE OM BUDSJETTARBEIDET
3.1 Fullstendige og realistiske budsjetter
Budsjettet skal være fullstendig og realistisk både når det gjelder brutto inntekter og utgifter.
Med fullstendig menes at inntekter og utgifter skal vises hver for seg og ikke som et nettobeløp
der inntekter er fratrukket budsjetterte utgifter. Anslag over inntekter og utgifter skal dessuten
være mest mulig realistisk. Budsjettet skal settes opp innenfor tildelt ramme. Konsekvenser av
tildelt ramme omtales.
Budsjetteringen skal foregå i budsjettsystemet Arena. Budsjetterte poster skal avrundes til
nærmeste hele 1.000 – kroner.

3.2 Ramme for etater og avdelinger for 2020
Konsekvensjustert ramme inkludert nye tiltak (volumendringer og effektivisering) med
beregnet økonomisk konsekvens for kapitteleiere fremkommer i Arena budsjettsystem.

3.3 Lønns- og prisvekst for 2020
Ved konsekvensjustering av rammer for 2019 i Arena, legges det til grunn en
lønns- og prisvekst (kommunal deflator) som blir kjent ved fremleggelsen av nasjonalbudsjettet til
høsten.
Budsjettet for 2020 skal settes opp i 2019-priser.

3.5 Utgifter til pensjon
Alle ansatte meldes automatisk inn i pensjonskassen og det skilles her mellom ansettelse og
oppdragsavtaler som f.eks. omsorgslønn og fritidskontakter.
Satsene som skal benyttes for 20 sendes ut av pensjonsselskapene i løpet av høsten.
Gjennom skifte av pensjonsselskap til KLP, er kommunen med i fellesordningen for AFPkostnader. Fra før er vi med i fellesordningen for Statens Pensjonskasse. Det vil si at den
samlede kostnad ved uttak av AFP i alle kommuner tilknyttet KLP og SPK, blir fordelt mellom
de samme kommunene. Utgiftene blir i utgangspunktet tatt med i den prognosen kommunen får
i forbindelse med budsjetteringen, men vil kunne variere og reguleres ut fra faktisk uttak.
Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring budsjetteres på de enkelte
ansvar.

3.6 Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer m.m.
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Det legges til grunn at alle gebyrer, avgifter, egenbetalinger og andre inntekter øker med anslått
deflator.
Det skal gjøres oppdaterte selvkostberegninger innenfor:
 Byggesaksbehandling
 Oppmåling
 Vann
 Avløp
 Feiing
 Kai/havner
Beregningene vil danne grunnlag for avgiftene.
Ubenyttede inntektsmuligheter, herunder både nye inntektsmuligheter og økning
i satsene utover deflator skal vurderes. Det er opp til kommunestyret å fastsette de kommunale
gebyrene, avgiftene og egenbetalingene for 2020. De endelige satsene vil derfor kunne avvike fra
det prosentvise påslaget.
Øvrige inntektsposter justeres også med deflator så fremt det ikke er sikkert grunnlag eller
tungtveiende grunner for å bruke en avvikende prosentsats.

3.7 Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning (investeringer)
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en standard for
avgrensning mellom vedlikehold og påkostninger. Løpende vedlikehold av varige
driftsmidler skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger (standardheving) skal
utgiftsføres i investeringsregnskapet. Dette gjelder i første rekke bygg og anlegg.
Finansieringsformen har ikke innvirkning på grensedragningen mellom vedlikehold og
påkostning. Klassifiseringen vil derimot være avgjørende for hvordan utgiften kan finansieres.
Kommunen har for eksempel ikke anledning til å lånefinansiere utgifter til drift.
For nærmere omtalt av skillet mellom investering og drift, samt påkostninger og vedlikehold
vises til "Regnskapsstandard nr. 4” utarbeidet av Foreningen for god kommunal
regnskapsskikk. Standarden finnes på www.gkrs.no under menyen ”Regnskapsstandarder”.

3.8 Investeringer
Etater og avdelinger fremmer forslag til investeringer for perioden 2020 - 2023. Det planlegges
særskilte møter med de berørte etater der investeringer i perioden må planlegges.

4. AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN
Dato

Organ

Hendelse

Medio mai

Kommuneprp.

Regjeringen fremlegger kommuneproposisjonen.

Juni

Politisk behandling

Rådmannens budsjettrundskriv
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Juni - august

Ledergruppa

Budsjettforberedelser

5.sept

Ledergruppa

9.-20.sept

Øk.avd

Budsjettmøte og forberedelser for budsjettprosessen 2020.
Budsjettpremisser, satser for:
 Lisenser
 Kurs
 Vikarer
 Inventar
 BHT
Gjennomgang/støtte for avdelingene i bruk av Arena og
lønnsark, tiltak, økonomiplan. Arbeid med tiltak i
avdelinger, kvalitetssikring

25.sept

Ledergruppa

1.-4.okt

Økonomisjef

-Investeringsprogram 2020-2023
Nye tiltak ferdig utredet til møtet. Ferdigstiller
rådmannens forslag til investeringer.
Kvalitetskontroll/ sammenstillinger. Info må
sammenstilles.
Overordna forutsetninger legges inn (rente/pensjon etc)

7. okt

Frist for alle ledere.
Ledergruppa samles for
status

1. - frist lønnsark, 4.okt
- lønnsbudsjettering
- konsekvensjustering
- detaljbudsjettering
- Avdelingsvise inntekter,
refusjoner/tilskudd/egenandeler beregnes og legges
inn i Arena til 4.okt.
- Forslag nye driftstiltak og tiltak driftsreduksjon.
Frist 4.okt
HTV + HVO innkalles til møtet.

7.okt

Statsbudsjett

Statsbudsjett legges frem.
Nye forutsetninger legges inn

1.-12.okt

Etater og avdelinger,
økonomisjef

Budsjettsamtaler, tilpassing og justering av budsjettrammer.

18.okt

Ledergruppa

Budsjettmøte: Status/hovedbilde klargjøres til budsjettmøte
med formannskapet
HTV innkalles
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okt

Øk.sjef og rådmann

KS høstsamling vedr statsbudsjettet

25.okt

Frist ledergruppa

Frist for tekstbidrag til økonomiplan fra etatsledere og
avd.ledere.

29.okt

Frist saksbehandler

Saksfremlegg og rådmannens innstilling budsjett 2019 og
øk.plan 2019-2022 skal være ferdig innen 30.okt.

30.okt

Frist utsending
sakspapirer

Sakspapirer sendes senest 30.10. til ordinært
formannskapsmøte 6.11

November

Budsjett sendes til ungdomsrådet, råd for eldre og
funksjonshemmede, AMU.

6.nov

Formannskap

Første behandling av budsjett

15.nov

Plan- og driftsstyret

Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan
sendes til styret

12.nov

Levekårsutvalg

Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan
sendes til utvalget

20.nov

Formannskap

Formannskapet behandler rådmannens innstilling til
budsjett- og økonomiplan, deretter legges den ut til
off.ettersyn

Nov - Des

Utsending/ ettersyn

Formannskapets innstilling legges til offentlig ettersyn

11.des.

Kommunestyre

Behandling av budsjett- og økonomiplan

Etterarbeid

Avstemme budsjettvedtak, sende budsjett/obl.oversikter
fylkesmann, etc

økonomisjef
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/263 -1

Arkiv:

X31

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

13.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Endring av forskrift om politivedtekter - Storfjord kommune - høring
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1
Politivedtekter fra 2011
2
Utkast til ny politivedtekt pr. 5. juni 2019
3

Politidirektoratet - brev av 13.02.18

4

Rundskriv 02/2018 - Normalpolitivedtekt

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002 av 13. februar 2018 utarbeidet ny normalvedtekt for
kommunene på bakgrunn av endringer i politiloven. Direktoratet forutsetter at kommunene
gjennomgår og reviderer sine vedtekter, og har i denne forbindelse anbefalt at den nye
normalvedtekten legges til grunn i dette arbeidet.
Storfjord kommunes gjeldende politivedtekt ble fastsatt av kommunestyret 22. juni 2011 og
stadfestet av Politidirektoratet samme år.
Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 04.08.1 995 nr. 53 §
14. Bestemmelsen lyder:
«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans
departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser
1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrisi ng, herunder klistring
og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for
alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven.
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2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt
i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar
tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt.
3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om
arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det
sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av
trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av
overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende
sammenslutning.
4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil
medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i
stedet for melding etter § 11. Nærme re frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes.
5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.
6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i
andre lover.
7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet.
8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det
kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.
I forberedelsene til revidering av ny politivedtekt, har rådmannens utkast til ny vedtekt vært
oversendt politikontakten for kommunen – Øistein Nilsen til gjennomgang.
Endringer i den nye normalvedtekten:
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 2 Orden på offentlig sted
§ 2-1 inneholder et nytt annet ledd om nattero.
§ 2-2 er en ny bestemmelse som gjelder kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer og
friområder o.l.
§ 2-4 er en ny bestemmelse som gir adgang til å forby eller sette vilkår for tigging. Rådmannen
kan ikke se å ha registrert dette som et stort problem i Storfjord. Det fremkommer således i
utkastet til ny vedtekt – som hos Lyngen kommune – at tigging på offentlig sted er tillatt.
Dersom det ønskes lokale bestemmelser om regulerer tigging, foreligger 3 alternativer i
normalvedtekten.
Alternativene lyder:
- Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt
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-

eller tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding
til politiet som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

-

eller tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding
til politiet.

§ 2-5 Farlig eller skremmende virksomhet
Forslag om å endre tidspunkt for å brenne av fyrverkeri nyttårsaften mellom 31. desember kl.
18:00 og 1. januar kl. 02:00.
Kapittel 3 Sikring av ferdselen
Kapittelets bestemmelser er omplassert av regeltekniske hensyn. §§ 3-3 og 3-4 er bestemmelser
der politiet kan forby en bestemt aktivitet, §§ 3-5, 3-6 og 3-7 krever tillatelse fra eller melding til
politiet, mens §§ 3-8 og 3-9 inneholder plikter som hviler på den enkelte eier eller ansvarlige.
§ 3-2 om dyr er flyttet fra tidligere kapittel VII til kapittel 3, da bestemmelsen ses i lys av
sikringshensyn.
Kapittel 4 Renhold på offentlig sted
Det er foretatt en regelteknisk endring i kapitlet for å skille mellom de ordinære plikter som
påhviler eier, og de plikter som kun kan pålegges eier dersom kommunen kan dokumentere at
det foreligger lokal etablert sedvane i nærmere angitte områder. Bestemmelser som krever slik
dokumentasjon fremgår nå av § 4-4. Dette innebærer ingen realitetsendring av innholdet i
kapitlet.
Kapittel 5 Hindre forsøpling og tilgrising
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 6 Offentlige anlegg
Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 7 Arrangementer på offentlig sted
§ 7-3 om barns tilgang til offentlig arrangement er flyttet til kapittel 7 fra tidligere kapittel IX
om barn og er videreført uten vesentlige endringer.
Kapittel 8 Pantelånervirksomhet
Nytt kapittel om pantelånvirksomhet som er hjemlet i politiloven § 14 nr. 7. Forholdet er ikke
lenger regulert i annen lovgivning og det anses hensiktsmessig å innta en standardisert
formulering som tidligere er stadfestet.
Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser
§ 9-3 er en ny bestemmelse som krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i
samråd med politiet. Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte
bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til politiets håndhevingsmyndighet. Det
understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke risikerer dobbelstraff.
Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt. Klage over kommunens
ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under kommunal håndheving
skal sendes til kommunen.
Vurdering
Det er forhåndsvarslet på kommunens nettside om at det skal foretas en endring av vedtekten.
Frist for innspill er 28.05.19.
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Etter kommunestyrets behandling vil vedtektene sendes Politidirektoratet for legalitetskontroll,
stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend.
Rådmannens innstilling
Formannskapets forslag til endring av politivedtekt for Storfjord kommune legges ut på offentlig
høring i 6 uker fra 05.06.19.
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INNHOLD
Forskrift om politivedtekter, Storfjord kommune, Troms
Kapittel I. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Offentlig sted
§ 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Kapittel II. Orden på offentlig sted
§ 3. Ro og orden på offentlig sted
§ 4. Sang og musikk, reklame m.m.
§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet
Kapittel III. Sikring av ferdselen
§ 6. Hindringer
§ 7. Sport og lek
§ 8. Avsperring av fortau mv.
§ 9. Sprengningsarbeid
§ 10. Diverse arbeid
§ 11. Vedlikehold av bygning mv.
§ 12. Avvisere
§ 13. Fjerning av sperrer
§ 14. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Kapittel IV. Renhold på offentlig sted
§ 15. Lys- og luftegraver
§ 16. Takras
§ 17. Vannavløp
Kapittel V. Hindre tilgrising
§ 18. Hindre tilgrising og lignende
§ 19. Avfall
Kapittel VI. Offentlige anlegg
§ 20. Kirkegård
Kapittel VII. Dyr
§ 21. Husdyr m.m.
Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.
§ 22. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
§ 23. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.
Kapittel IX. Barn
§ 24. Offentlig dans e.l.
Kapittel X. Forskjellige bestemmelser
§ 25. Pliktforsømmelse
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Forskrift om politivedtekter, Storfjord kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 22.06. 2011 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet
(politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet den 00. 00. 2011, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg eller lignende,
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet
eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester,
bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.
Kapittel II. Orden på offentlig sted
§ 3. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp,
sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass,
utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg
etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige
orden eller regulere ferdselen.
§ 4. Sang og musikk, reklame m.m.
Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til
oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til
politiet.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut
eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.
§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert og lignende,
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets og lederen av
brannvesenets tillatelse. Forbudet mot å brenne av fyrverkeri gjelder ikke ved
tradisjonell nyttårsfeiring ved midnatt 31.12. i året.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe
for dem som ferdes der.
Kapittel III. Sikring av ferdselen
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§ 6. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan
være til hinder eller ulempe for ferdselen. Markiser skal være anbrakt så høyt at
underkanten er minst 2,50 m over bakken.
§ 7. Sport og lek
Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig
sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 8. Avsperring av fortau mv.
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et
annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på
forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.
§ 9. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd
meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.
§ 10. Diverse arbeid
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på
eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes
til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og
påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. Ansvarshavende plikter å markere
fare eller ulempe selv om det ikke foreligger bestemmelser fra politiet.
§ 11. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter
ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er
forbundet med fare eller ulempe.
§ 12. Avvisere
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe
og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 13. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende fjernes når det arbeid som er nevnt i
§ 9, § 10 og § 11 er utført, eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger
er til stede.

§ 14. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for
ferdselen på islagt vann eller sjø.
Den som skjærer åpning i isen, skal innhegne åpningen på en betryggende
måte.
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Kapittel IV. Renhold på offentlig sted
§ 15. Lys- og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og
luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det
blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.
§ 16. Takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortau
utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is som fjernes fra eiendommen må ikke
lagres eller oppbevares til hinder eller ulemper for andre.
§ 17. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau,
rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.
Kapittel V. Hindre tilgrising
§ 18. Hindre tilgrising og lignende
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot
offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger
og transportmidler,
3. å henge opp kunngjøringer, plakater, eller lignende uten politiets tillatelse.
Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av
kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare
vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.
4. å urinere.
§ 19. Avfall
Den som driver salg fra portrom, kiosk eller lignende, eller driver annen lignende
næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke
skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp
tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet
avfall blir fjernet etter arrangementet.
Kapittel VI. Offentlige anlegg

44

§ 20. Kirkegård
På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som
ikke sømmer seg der.
Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.
Kapittel VII. Dyr
§ 21. Husdyr m.m.
Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted
uten forsvarlig tilsyn. Heller ikke må kreaturer tillates å beite på slike steder.
Paragrafen gjøres gjeldende innenfor regulert område i kommunen, med unntak
av områder som er regulert til landbruksformål.
Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets uttalelse.
Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.
§ 22. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et
omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller
vakthold, må innen en frist som politiet setter, søke om dette. Politilovens § 11 får
tilsvarende anvendelse.
§ 23. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding
i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller
størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden
eller avvikling av trafikken.
Meldeplikten gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning av
overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller
lignende sammenslutning.
Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.
Kapittel IX. Barn
§ 24. Offentlig dans e.l.
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.
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Kapittel X. Forskjellige bestemmelser
§ 25. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg
gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.
§ 26. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter
politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere
straffebestemmelse.
§ 27. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 13. september 1933 nr. 3098 om politivedtekter for
Storfjord kommune, Troms.
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Forskrift om politivedtekter, Storfjord kommune, Troms
(Forslag/høringsutkast pr. 5. juni 2019)

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser
§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l.
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller
bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller
bestyrer eiendommen.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted
§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
mellom kl. 23.00 og 06.00.
Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted,
holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i
tettbebygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på
stedet.
I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede
aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved
bruk av høyttaler o.l.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av
gående, kjørende eller flygende reklame.
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§ 2-4. Tigging
Tigging på offentlig sted er tillatt.
§ 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue,
sprettert eller lignende.
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik
tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.
desember kl. 1800 til 1. januar kl. 02.00.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for
dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen
§ 3-1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til
hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.
Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter
over bakken.
§ 3-2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.
§ 3-3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er
påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på
islagt vann eller sjø.
§ 3-5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted
blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse
fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.
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§ 3-6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet
kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak
til vern for publikum.
§ 3-7. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.
§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for
arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet
med fare eller ulempe.
§ 3-9. Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og
snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 3-10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6,
3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted
§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver
Eier av hus etter grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i
umiddelbar tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
§ 4-2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor
eiendommen for snø og is.
§ 4-3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau. Rennestein,
grøft e.l. holdes åpne.
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Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig
sted.

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jfr. § 1-2, mot offentlig sted plikter å:
1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt
Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig
sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og
transportmidler
3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke
oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på
eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten
til den som disponerer eiendommen
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.
4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på
andre
(Fjerning av hundeekskrementer reguleres i medhold av hundeloven, og kan ikke tas inn i
lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold.)
§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser.
Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som
skyldes virksomhetens aktivitet.
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir
fjernet etter arrangementet.
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Kapittel 6. Gravplass
§ 6-1. Gravplass
På gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der. Det er forbudt å trenge seg inn på en gravplass når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang
som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette
innen en frist som politiet setter.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for
arrangementet sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted,
når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro
og orden eller avvikling av trafikken.
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller
underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten følge med
foreldre eller andre foresatte.
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under
18 år.

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

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 9-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med
hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.
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§ 9-2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av denne, straffes etter politiloven §
30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.
§ 9-3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:
§ 3-1

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

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

Kapittel 10. Ikrafttreden
§ 10-1. Ikrafttreden.
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Fra samme tid oppheves forskrift xxxxxxxxxxxxxxxx om politivedtekter for Storfjord
kommune kommune, Troms.
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Rundskriv
Til
Dato
Saksnr.
Saksbehandler

NATIONAL POLICE DIRECTORATE

02/2018

Politimestrene, Politihøgskolen, Sysselmannen på Svalbard, Fylkesmennene, Kommunene,
Kommunenes sentralforbund og Longyearbyen lokalstyre
13.02.2018
201702857
Christine Lundstein

NORMALPOLITIVEDTEKT (BOKMÅL)
I

INNLEDNING

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første
ledd:
«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser
1.

om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

2.

i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

3.

om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning

4.

om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5.

om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte

6.

om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

7.

om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

Politidirektoratet
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16

Tlf: 23 36 41 00

Org. nr.: 982 531 950

Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Giro: 7694.05.02388
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8.

om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i
politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt.
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt
politiloven § 14 tillater.
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold:
– som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov
– som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for
– som etter sin art bør være politiet uvedkommende
– som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige
toleransegrenser
Som i tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent når det gjelder annen
lovgivning. Forbud i andre lover mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og
vegloven, er spredt og primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til
annen lovgivning.
Det er viktig at eventuelle forbud utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med
hensyn til praktiseringen av forbudet.

II

SAKSBEHANDLING

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbeidet med å endre eller utarbeide ny politivedtekt
for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt
være det naturlige bindeleddet.
Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt organ som skal få kompetanse
til å vedta politivedtekter, se ot.prp. nr.22 (1994-1995) side 25 annen spalte.
En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på
høring. I forvaltningsloven § 37 fremgår at:
«offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.”
Dette innebærer også at forskriften skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på
kommunens nettside, kommunehuset, bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fristen for uttalelse
må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være
skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.
Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune- eller bystyret vedtar
politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette
er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.
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Oversendelse til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at
det ikke lengre kreves at politivedtekten må oversendes til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har
stadfestet en lokal vedtekt, vil en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.
Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten.
Vedtekten er derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første
ledd gir Justis- og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til
annet statlig organ. Slik stadfestelsesmyndighet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis- og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.
Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes:
– Vedtekten som skal stadfestes
– Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten
– Oversikt over høringsinstanser
– Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne.
– Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen.
– Politiets medvirkning i arbeidet
Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjemmel for å regulere forholdet.
En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Klage
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder likevel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.
Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9-3 om kommunal håndheving, skal
oversendes til kommunen som har fattet vedtaket.
Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.
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KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1-1. Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.
Merknad
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 10 første ledd,
dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som
er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks. kai eller brygge ikke
er aktuelt i andre kommuner.

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.
Merknad
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne bestemmelse.
Bestemmelsen tilsvarer § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED
§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.
Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Merknad
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert
formulering og plassering, og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til
personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det kan søkes politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.
Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen
utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om
særlige bestemmelser for gående.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
Merknad
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politivedtekt adgangen for å håndheve uønsket aktivitet på
offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden,
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da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i offentlige parker, friområder osv. som vil
begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet.
Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områdene.
Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l. Bestemmelsen gjør ingen endring i kommunens
ansvar. En del kommuner har ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 14
ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn politiet, har
man i stedet tatt inn bestemmelser som pålegger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å
gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder.
Det forutsettes at friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt
dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.
Merknad
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets behov for å
opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.
Pengeinnsamling vil inngå i første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 første ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å
regulere tigging. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknadene til §
2-4.
Det kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.

§ 2-4. Tigging

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt
eller
tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan
fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.
eller
tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet.
Merknad
Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å
forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.
I Prop 83 L (2013-2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende:
"Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare

Side 5/26

62

når det er registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.
Politiloven § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt
i medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis."
Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.

§ 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l.
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.
Merknad
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets tillatelse fravikes i lokal politivedtekt hva gjelder
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en
rekke kommuner.
Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser er ikke tillatt uten at også
brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §
2-10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal brannmyndighet kan i alle tilfeller,
gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive
stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor
rammene av brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.
Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet
reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN
§ 3-1. Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.
Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30, 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innretninger,
reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan- og bygningsloven (27. juni
2008 nr. 71) § 30-3 regulerer adgangen til skilt- og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk
karakter. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for
fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan- og bygningsloven § 32-7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr.
86) kan være lang. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare
for skade på person eller eiendom.
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Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å sykle
på fortau.
Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere normalpolitivedtekt
§ 6.

§ 3-2. Dyr

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.
Merknad
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de
ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la husdyr oppholde seg på offentlig sted, slik
at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere
bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man husdyr ved
eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man til vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 44 og 48 om gjerde
mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig veg.
Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan således
ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens
tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. desember 2003 opphevet i den
enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4.
august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se merknad til § 5-1.
Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.

§ 3-3. Aktiviteter

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
Merknad
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme, men praktiske grunner og
hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser,
forankret i rent lokale forhold.For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie
ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen.
At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en konkret
vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge generelle forbud mot
nevnte aktiviteter på offentlig sted.
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er derimot tatt ut da
aktivitetene dekkes av første ledd.

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.
Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted

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

Side 7/26

64

Merknad
Bestemmelsen har ny overskrift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.
Merknad
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2, men denne paragrafen
inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 forbyr graving, sprenging,
trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.
Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt §
10.

§ 3-7. Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.
Merknad
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 2002 nr.
922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10-1, jf. brann- og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20).
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.
Merknad
Plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved bygningsmessige
arbeider generelt, mens § 28-5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes arbeidstakere, vil
arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til anvendelse.
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.

§ 3-9. Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.
Merknad
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan forårsake
skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 (Rt-1959-578), hvor en huseier ble dømt for overtredelse av Oslo
kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.
Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel har bl.a.
vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med
mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.»
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 12.
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§ 3-10. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.
Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED
§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar
tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4-4.

§ 4-2. Rydding av snø etter takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.
Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4-4.

§ 4-3. Vannavløp

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

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av
1.
2.
3.

hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted plikter å:
sørge for renhold av fortau og rennestein
rydde fortauet for snø etter snøfall
strø fortau når det er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.
Merknad
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane.
Dette er gjort for å synliggjøre at en kommune ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at
sedvanen er dokumentert.
Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og
avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det
er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten.
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KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING
§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler
3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.
4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre
Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder
forurensningsloven (13. mars 1981 nr. 6) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f.eks.
kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på visse
steder daglig utsettes for.
Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan
således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold.

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.
Merknad
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er uttømmende
regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvar for, dog
uten at det har vært praktisert helt konsekvent.
Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i
forurensningsloven (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse spredte
bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde
en særskilt hjemmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er
nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.
Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det tilføyd en setning i første
ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.
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KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG
§ 6-1. Kirkegård og gravplass

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.
Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.
Merknad
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut, da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å regulere forhold
knyttet til hund og hundehold i politivedtekt.
Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr.
16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer som trenger seg
inn på kirkegård eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
Merknad
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer som faller
inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av politiloven § 14. Det foreligger
derfor ikke hjemmel for å regulere slike arrangementer i lokal politivedtekt.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
Merknad
Se merknad til § 7-1.
Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11
(arrangementer på offentlig sted mv.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte allment
tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt.
Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets formål,
omfang, ansvarlig arrangør avviklingstidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk, f.eks.
etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11, annet ledd.
Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan kommunen
bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 foreligger.
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§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte.
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.
Merknad
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).
Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersgrensen i politiloven § 13, jf. ot.prp. nr.22 (1994-1995). Endring
av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.
Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne for alle
aldersgrupper. Mens politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns adgang til
arrangementer uten en tidsbegrensning.
For arrangementer med alkoholservering henvises til alkohollovgivningen.

KAPITTEL 8. PANTELÅNERVIRKSOMHET
§ 8-1. Pantelånervirksomhet

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

Merknad
Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7. Bestemmelsen var ikke tatt
inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om
finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphevet i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likhet med brukthandlere
søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører
protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollene og gjenstandene. Av
politilovens forarbeider ot.prp. nr.22 (1994-1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar sikte på å bevare en
lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som forskrift etter handelsloven
(nå brukthandelloven).

KAPITTEL 9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 9-1. Pliktforsømmelse

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

§ 9-2. Straff

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

§ 9-3. Kommunal håndhevelse

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:
§ 3-1

Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)
§ 3-9 Fare for takras
§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
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§
§
§
§
§
§

4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2

Rengjøring av lys- og luftegraver
Rydding av snø etter takras
Vannavløp
Eiers plikt til renhold m.m. av fortau, (krever lokal sedvane)
Hindre forsøpling og tilgrising
Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.
Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.
Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt tredje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en
bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal
håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving
av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under
kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.
Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til
politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke
risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.

§ 9-4. Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Fra samme tid oppheves forskrift av (dd-mm-åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).
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NORMALPOLITIVEDTEKT (NYNORSK)
I

INNLEIING

Heimel for kommunal politivedtekt følgjer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 fyrste ledd.
«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser
9.

om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

10. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt
11. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning
12. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes
13. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte
14. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover
15. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet
16. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»
Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i
politilova § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva føresegner
som er ynskja teke inn i eiga kommune. Deltakinga til politiet i dette arbeidet er viktig for å kunne
oppnå størst mogleg grad av likskap mellom kommunar innanfor same politidistrikt.
Det er ynskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden til normalpolitivedtekta for dei føresegnene
som kommunen ynskjer å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løysingar så langt
politilova § 14 tillèt.
Fullmaktsregelen i politilova § 14 byggjer på prinsippet om at politivedtekter ikkje bør regulere tilhøve:
som er uttømmande regulert i eller i medhald av anna lov
som andre myndigheiter har overteke det faglege ansvaret for
som etter sin art bør vere politiet uvedkomande
som ikkje er føremålstenleg eller som er overflødige etter dagens samfunnsforhold og
alminnelege
toleransegrenser
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Som i tidlegare normalpolitivedtekter har ein likevel ikkje vore heilt konsekvent når det gjeld anna
lovgjeving. Forbod i andre lover mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningslova og
veglova, er spreidde og primært knytt til konkrete føremål. Her har ein funne at politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør t.d. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til
anna lovgjeving. Det er viktig at eventuelle forbod blir utforma så presist som mogleg, slik at det ikkje
oppstår særleg tvil med omsyn til praktiseringa av forbodet.

II

SAKSHANDSAMING

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal bli involvert når ein kommune set i gong arbeidet med å endre eller utarbeide ny
politivedtekt for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og vere høyringsinstans. Her vil kommunens
politikontakt vere det naturlege bindeleddet.
Det er opp til den enkelte kommune å sjølv bestemme kva for eit kommunalt organ som skal få
kompetanse til å vedta politivedtekter, sjå ot.prp. nr.22 (1994-1995) side 25 andre spalte.
Med omsyn til at ei politivedtekt er ei forskrift vil reglane i forvaltningslova om sakshandsaming kome til
bruk. Når kommunestyret har vedteke forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendast ut på høyring.
I forvaltningslova § 37 kjem det fram at:
«offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.»
Dette inneber også at forskrifta skal gjerast kjent for innbyggjarane i kommunen, t.d. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjerast tilgjengelig for innbyggjarane i kommunen ved at den blir lagt ut på
nettsida til kommunen, kommunehuset, bibliotek e.l. der innbyggjarane har lett tilgang. Fristen for å
kome med fråsegn må setjast slik at dei vedtekta vedkjem får rimeleg tid til å uttale seg.
Høyringsutsegna skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova § 37 femte ledd.
Når høyringsfristen er ute blir innspela behandla av kommunen. Etter dette vedtek kommune- eller
bystyret den endelege ordlyden til politivedtekta. I enkelte kommunar kan det gå fram andre
vedtaksrutinar, men dette er ikkje til hinder for eit tilsvarande samarbeid med politiet og ordinære
høyringsrutinar.
Oversending til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyret sitt endelege vedtak om ny eller endra politivedtekt sendast deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend. Det er ikkje lenger
eit krav at politivedtekta må sendast til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har stadfesta ei lokal
vedtekt, sendast ein kopi til Fylkesmannen til orientering.
Politivedtekter omhandlar reguleringar som dannar delar av grunnlaget for utøvinga av polititenesta.
Vedtekta er difor ikkje gyldig før det er gjort ein legalitetskontroll av innhaldet. Politilova § 14 fyrste ledd
gjev Justis- og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfesting av politivedtekter til anna
statleg organ. Slik stadfestingsmyndighet blei delegert til Politidirektoratet ved Justis- og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikraftsetjing 1. januar 2001.
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Ved oversending til Politidirektoratet skal følgjande dokument bli sendt:
vedtekta som skal stadfestast
ei utgreiing av sakshandsaminga kommunen har gjort av vedtekta
ei oversikt over høyringsinstansar
korleis vedtekta har vore gjort tilgjengeleg for innbyggjarane
resultatet av høyringa og om det er gjort endringar som følgje av høyringa
medverknaden frå politiet i arbeidet
Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklege endringar. Innhaldet i politivedtekta kan ikkje endrast utan at spørsmålet først er
behandla på nytt i kommunen. Det vil då vere naudsynt å sende saka tilbake til kommunen for ny
behandling. Legalitetskontrollen kan likevel innebere at enkelte føresegner ikkje blir stadfesta, t.d. på
grunn av at tilhøvet er regulert i anna lovgjeving eller at det ikkje er heimel for å regulere forholdet.
Ei ny politivedtekt vil tre i kraft ein månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.
Klage
Klage over vedtaket frå politiet som er fatta med heimel i politivedtekt skal sendast til Politidirektoratet.
Dette gjeld likevel ikkje påbod frå politiet om å halde ved lag den alminnelege ro og orden, jf.
forvaltningslovforskrifta av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjerder om påtalespørsmål.
Klage over vedtak frå kommunen jf. normalpolitivedtekta § 9-3 om kommunal handheving, skal sendast
til kommunen som har fatta vedtaket.
Eksisterande politivedtekter er framleis gjeldande inntil dei er erstatta av nye vedtekter såframt dei ikkje
strider mot føresegnene i politilova, jf. politilova § 31 andre ledd.
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KAPITTEL 1. ALLMENNE FØRESEGNER
§ 1-1. Offentleg stad

Med offentlig stad er det meint gate, veg, fortau, sti, medrekna gang- og sykkelveg, park, torg e.l., plass,
bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller anna stad der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for
allmenn ferdsle.
Merknad
Omgrepet offentleg stad har det same innhald som tidlegare, jf. straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 10 fyrste ledd,
dvs. stad der folk flest ferdast. Som før har ein funne det praktisk å gjere ei opprekning av typiske stader som er
offentlege. I nokre kommunar kan det vere tenleg å ta med område som ikkje er nemnde her, medan t.d. kai eller
bryggje ikkje er aktuelt i andre kommunar.

§ 1-2. Ansvar og plikter for festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn

Dei plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller
styrer eigendomen.
Merknad
Ein minner om at ein leigetakar som til dømes leiger ein del av eit større hus, ikkje er forplikta etter denne føresegna.
Føresegna tilsvara § 2 i tidlegare normalpolitivedtekter og inneberer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLEG STAD
§ 2-1. Ro og orden på offentleg stad

På eller like attmed ein offentlig stad må ingen vere med i oppløp, samanstimling, larm eller bråk som
forstyrrar den allmenne orden eller ferdsel.
Den som ferdast på eller like attmed offentleg stad pliktar å halde nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.
Dersom mange menneske samlar seg ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad,
haldeplass e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å
halde ved lag den allmenne orden eller regulere ferdsla.
Merknad
Føresegna er endra ved at det er lagt til eit nytt andre ledd. Føresegna er teke inn for å gje ei standardisert
formulering og plassering og er ofte stadfesta i fleire av vedtektene til kommunane. Føresegna er meint å vareta
omsynet til personar som bur nær musikk og feststøy. Det er inga hindring for at det kan søkjast til politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangerast festivalar eller andre arrangement.

Føresegna supplerer straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som rettar seg mot slagsmål, bråk eller anna utilbørleg
åtferd. Ei viss interesse har også forskrift om køyrande og gåande trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlege
føresegner for gåande.

§ 2-2. Køyring, camping mv i parkar, grøntareal, friområda o.l.

I offentlege parkar, grøntareal, friområde, på, ved eller under vegar eller plassar i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbode, med mindre anna kjem fram av skiltinga på staden.
I offentlege parkar, grøntareal og friområde er det forbode å køyre og parkere motorkøyretøy, med
mindre noko anna går fram av skiltinga på staden.
Merknad
Stadig fleire kommunar har ynskt ei mogelegheit til å ta inn i politivedtekt ein åtgang for å handheve uynskt aktivitet
på offentlege stadar i tettbygd strøk. Heimelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekta er omsynet til ro og orden,
då dette rettar seg både mot uynskte aktivitetar som camping, telting, o.l. i offentlege parkar, friområde osv. som vil

Side 17/26

74

avgrense moglegheita for allmenta til å nytte slike område, medrekna hindring av forsøpling og utryggleik. Vidare er
det grunngjeve i at motorferdsel i slike område fører til unødvendig støy og belastning på områda.
Det er kommunen som gjennom skilting eller på anna måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktivitetar på offentleg stad som parkar, friområde, plassar o.l. Føresegna gjer ingen endring i ansvaret til kommunen.
Ein del kommunar har ynskt at slik handheving kan gå inn i den lokale politivedtekta, men då politilova § 14 ikkje gir
heimel for at det i politivedtekt kan bli gitt pålegg om å innhente tillating frå anna myndigheit enn politiet, har ein i
staden teke inn føresegner som pålegg kommunen å skilte bruken av slike område. Regelen er ikkje meint å gjere
endringar i moglegheita kommunen har til å tildele køyretillating til personell som treng dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgåver eller å ta imot og innvilge søknadar frå personar om tillating til bruk eller ferdsle på slike område. Det
er ein føresetnad om at friområde som ligg til grunn som allment tilgjengeleg for motorkøyretøy, blir skilta med
forbodsskilt dersom det ikkje skal vere tilgjengeleg å køyra eller parkere der.

§ 2-3. Framvising og andre publikumsretta aktivitetar

Den som på eller ut mot offentlig stad vil opptre eller utføre andre publikumsretta aktivitetar, må på
førehand gje melding til politiet, uavhengig av om aktivitetatne skjer ved bruk av høgtalar o.l.
Det same gjeld den som på eller i nærleiken av offentleg stad ynskjer å bruke gåande, køyrande eller
flygande reklame.
Merknad
Føresegna tek sikte på å fanga opp tilfelle som ikkje blir dekt av politilova § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11, og er i sitt innhald
ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 4. Føremålet med meldeplikta er behovet politiet har for å
oppretthalde ro og orden, samt sikre ferdsel og framkomelegheit på offentleg stad.
Pengeinnsamling vil inngå i fyrste ledd. Det er etter lovendringa i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikkje lenger åtgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. Ein slik åtgang er no erstatta med åtgangen til å
regulere tigging. For ei nærmare skildring av skilnaden mellom pengeinnsamling og tigging, sjå merknaden til § 2-4.
Det kan ikkje setjast krav om å henta inn godkjenning frå kommune i politivedtekter, då det i politilova § 14 ikkje ligg
føre heimel for å hente inn løyve frå andre styresmakter enn politiet.

§ 2-4. Tigging

Tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode
eller
tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga,
eller
tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
Merknad
Føresegna gjev tre alternative ordlydar dersom kommunen ynskjer å regulere tigging i politivedtekt. Åtgangen til å
forby eller setje vilkår for tigging i politivedtekter, blei teke inn i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkåra kan vere avgrensing i tid og stad, eventuelt meldeplikt til politiet.
I. Prop. 83 L (2013-2014) «Kapittel 8. Merknader til bestemmelsen» kjem det fram at:
«Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
når det er registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
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En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.
Politilova § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i
medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis.»
Ved regulering av tigging er det ein føresetnad om at vilkåra går fram av føresegna i den lokale politivedtekta.

§ 2-5. Farleg eller skremmande verksemd

På, ut over eller like attmed offentlig stad er det forbode:
1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen, under dette paintball, softgun, boge, sprettert o.l.
2. å brenne av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff utan at politiet har gjeve løyve. Det er ikkje eit slikt
krav om løyve for godkjent fyrverkeri som skal nyttast i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.
3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast
der.
Merknad
Med samtykke frå politiet kan kravet om å henta inn løyvet til politiet fråvikast i lokal politivedtekt når det gjeld
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårssafta. Føresegna er teke inn på bakgrunn av vedvarande praksis frå ei
rekke kommunar.
Bruk av fyrverkeri i tett busetnad, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader er ikkje tillate utan at løyve frå
brannsjefen også ligg føre, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 2-10.
Utanfor slike område blir det lagt til grunn at det er tilstrekkeleg med løyvet frå politiet.
Lokal brannmyndigheit kan i alle tilfelle, gjennom eigne heimlar eller med heimel i eige lovverk, leggja ned forbod om
bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff. Det blir vist til at bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff i alle
tilfelle må skje innanfor ramma av brann- og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002 nr. 20.
Tidlegare andre ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om å bere våpen på offentleg stad er teken ut, då tilhøvet blir
regulert av strl. (straffelova 20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSLA
§ 3-1. Hindringar

På eller ut over offentleg stad er det forbode å plassere eller montere noko som kan vere til hinder eller
ulempe for ferdsla eller som hindrar fri sikt til trafikkskilt o.l.
Markiser eller anna som henger utover fortau, skal på det lågaste vere minst 2,5 meter over bakken.
Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30, 31 og 33 har føresegner om plassering av byggverk, innretningar, reklameskilt
o.l., og reglar om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlege vegar. Plan- og bygningslova (27. juni 2008 nr.
71) § 30-3 regulerer åtgangen til skilt- og reklameinnretningar, i det vesentlege basert på omsyn av estetisk karakter.
Det kan vere behov for å supplere føresegnene slik at det blir lagt til rette for ein raskare reaksjon, då behandlingstida
for fjerning av ulovlege oppsette skilt etter plan- og bygningslova § 32-7 eller tvangsfullbyrdelseslova (26. juni 1992
nr. 86) kan vere lang. Dette gjeld særleg der framkomelegheiten eller sikta er hindra eller der skiltet representerer ein
fare for skade på person eller eigedom.
Grensa for høgda er ikkje absolutt og kan tilpassast lokale tilhøve og har samanheng med at det er tillate å sykla på
fortau.
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Endring av føresegna er av språkleg karakter og inneberer ingen realitetsendring av tidlegare normalpolitivedtekt § 6.

§ 3-2. Dyr

Det er forbode å la husdyr gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.
Merknad
Føresegna supplerer beitelova (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som set forbod mot å la husdyr gå laus på områder dei ikkje
har åtgang til. Lova kan likevel ikkje tolkast som eit forbod mot å la husdyr opphalda seg på offentleg stad, slik at det
er behov for å behalde føresegna i den nye normalpolitivedtekta. Kommunane bør likevel vurdere føresegna nærmare,
m.a. kan det vere grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Framleis møter ein husdyr ved eller på offentleg veg e.l.
fleire stader. Vidare blir det vist til veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentleg veg og grind
eller ferist på offentleg veg.
Regulering av tilhøve knytt til hundehald må gjerast i medhald av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis ikkje
regulerast i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald. Tidlegare føresegner i
normalpolitivedtekt om farlige hundar, bandtvang, sal og avliving blei den 31. desember 2003 oppheva i den enkelte
kommune si politivedtekt som følgje av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Sjå hundelova § 32 jf. politilova(4. august
1995 nr. 53) § 14, fyrste ledd nr. 1, andre punktum.
Det er ikkje heimel til å stadfesta pålegg om å fjerna dyreekskrement, sjå merknad til § 5-1.
Andre ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikkje vidareført då den ikkje lenger blir sett på som relevant.

§ 3-3. Aktivitetar

Politiet kan forby kvar einaste form for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad når dette er
påkravd av omsyn til ferdsla eller den alminnelege orden.
Merknad
Eit slikt føresegn kan delvis gå inn under ramma til vegtrafikklova (18. juni 1965), men praktiske grunnar og omsynet
til den alminnelege handhevinga av orden tilseier at politiet bør ha kompetanse til å gje slike føresegner, forankra i
reint lokale tilhøve.
Vidare blir det vist til friluftslova (28. juni 1957 nr. 16), særleg § 2 om den frie ferdsleretten i utmark og dei
avgrensingane som kan påleggjast av grunneigar og kommunen.
At eit forbod gjeld på bestemt offentleg stad betyr at forbodet ikkje skal bli gitt generelt, men at det må gjerast ei
konkret vurdering av tilhøvet på den enkelte stad. Det er ikkje heimel i politivedtekt for å leggja ned generelle forbod
mot nemnde aktivitetar på offentleg stad.
Føresegna er i det vesentlege ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 7. Andre ledd har blitt teke ut då
aktivitetane blir dekt av fyrste ledd.

§ 3-4. Ferdsel på islagt vatn eller sjø

Politiet kan av tryggleiksgrunnar forby eller gje regulerande føresegner for ferdsla på islagt vatn eller sjø.
Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 14.

§ 3-5. Sperring av offentleg stad

Krev byggjearbeid e.l. at fortau, gate, veg eller et anna offentleg stad blir heilt eller delvis sperra for eit
avgrensa tidsrom, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet, som kan setje nærare vilkår.
Merknad
Føresegna har ny overskrift og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 8.

Side 20/26

77

§ 3-6. Byggjeverksemd mv.

Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der
det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis
arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggleikstiltak til vern for publikum.
Merknad
Krav om sikringstiltak er heimla i plan- og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2, men føresegna inneheld ikkje
pålegg om meldeplikt til politiet. Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre
inngrep på offentleg veg eller innretning som høyrer til offentleg veg.
Føresegna har ny overskrift med oppdaterte lovtilvisingar og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 10.

§ 3-7. Sprengingsarbeid

Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal på førehand meldast til politiet, som kan påby særlege
tryggleikstiltak.
Merknad
Den som skal bruka eksplosjonsfarleg stoff må ha sertifikat eller godkjenning ut frå forskrift av 26. juni 2002 nr. 922
om eksplosjonsfarleg stoff § 10-1, jf. brann- og eksplosjonslova (14. juni 2002 nr. 20).
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 9.

§ 3-8. Vedlikehald av bygning mv.

Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet med
ein gong å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.
Merknad
Plan- og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2 inneheld naudsynte tryggleikskrav ved bygningsmessige arbeider
generelt, medan § 28-5 gjeld sikringstiltak på areal som det ikkje er bygd på. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstandar er ikkje nemnt i samband med bygningsarbeid. I den utstrekking det blir nytta arbeidstakarar, vil
arbeidsmiljølova (17. juni 2005 nr. 62), særleg kapittel 4, koma til bruk.
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 11.

§ 3-9. Fare for ras frå tak

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setje opp
avvisarar som gjer det tydeleg at ferdsla er forbunde med fare eller ulempe, og snarast syte for at taket
blir rydda.
Merknad
Det er sett på som naudsynt at huseigar har ei slik plikt, då han er den nærmaste til å forhindra snøras e.l. som kan
forårsake skade. Det blir vist til Høgsteretts avgjerd frå 1959 (Rt-1959-578), der ein huseigar blei dømd for brot på
Oslo kommunes politivedtekt § 25 om oppsetting av avvisarar mot snøras.
Kommunen kan, dersom den finn det påkravd, setje ein frist for når taket skal vere rydda. Ein slik regel har blant anna
vore stadfesta i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre
eieren kan dokumentere lenger ventetid på rekvirert bistand til takrydding».
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 12.

§ 3-10. Fjerning av sperrar

Avsperringar, avvisarar og liknande innretningar blir fjerna når det arbeid som er nemnt i §§ 3-6, 3-7 og
3-8 er utført, eller faren eller ulempa som er nemnt i § 3-9 ikkje lenger er til stades.
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Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. REINHALD PÅ OFFENTLEG STAD
§ 4-1. Reingjering av lys- og luftegraver

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å sørgje for reingjering av lys- og luftegraver som er i
beinveges nærleik til eigedomen.
Reinhaldet skal gjerast slik at det blir til minst mogleg ulempe.
Kloakksluk må ved reinhald ikkje tilføras oppsop e.l.
Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 15, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt§ 4-4.

§ 4-2. Rydding av snø etter ras frå tak

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar etter ras frå tak å rydde fortauet utanfor eigedomen
for snø og is.
Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 16, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt § 4-4.

§ 4-3. Avlaup for vatn

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgje for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft
e.l. blir haldt open.

§ 4-4. Plikta eigaren har i samsvar med lokalt etablert sedvane til reinhald m.m. av
fortau (må gå ut frå lokal sedvane)

Eigar av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentleg stad pliktar å:
1.
sørgje for reinhald av fortau og rennestein
2.
rydde fortauet for snø etter snøfall
3.
strø fortau når det er glatt

Føresegna gjeld berre fortau i beinveges nærleik til eigedomen.
Merknad
Føresegna er ny og gjeld berre dei plikter som kan påleggjast på grunnlag av ei allereie etablert lokal sedvane. Det er
meint å synleggjere at kommunen ikkje kan ta inn føresegna i si politivedtekt utan at slik sedvane er dokumentert.
Kommunen må dokumentere ovanfor Politidirektoratet at det fins ein lokal sedvane for den enkelte plikta som ein
ynskjer stadfesta, jf. politilova § 14 nr. 2. For kommunar som har ei lokalt etablert sedvane, vil plikta og avgrensinga
av området der plikta gjeld, som regel kome fram av gjeldande politivedtekt for kommunen. Det er ikkje anledning til
å utvide verkeområdet til plikta.
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KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING
§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i beinveges nærleik til offentleg stad er det forbode:
1. å kaste avfall, under dette glas, flasker, spikar, papir, tyggjegummi og tobakksprodukt
2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på overflate mot offentleg stad, under dette på eller
ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og transportmiddel
3. å henge opp kunngjeringar, plakatar e.l., utan tillating frå politiet. Dette gjeld ikkje oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om forhold som berre
vedkjem eigendomen eller næringsverksemd til dei som disponerer eigedomen.
Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.
Oppslag skal fjernast når dei er forelda.
4. å urinere utandørs i tettbygd strøk eller på stader der det kan verke sjenerande på andre.
Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 set forbod mot t.d. å kaste søppel på og ved offentleg veg. Vidare inneheld
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 eit totalforbod mot å tømme, leggje frå seg, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan verke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene bør til dømes
kunne forby flaskeknusing og plakatar utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til annan lovgjeving.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattande tilgrising i form av «tagging», skjemmande plakatklistring o.l., som folk på visse
stader dagleg blir utsett for.
Føresegner om fjerning av hundeekskrement må regulerast i medhald av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis
ikkje bli teke inn i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald.

§ 5-2. Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Den som driv med sal frå kiosk, uteservering, gatesal eller anna liknande næringsverksemd på eller ut
mot offentleg stad, skal sørgje for at området ikkje blir skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å
sørgje for at det blir satt opp tilstrekkeleg tal med korger for avfall. Rett etter stengjetid pliktar
verksemda å rydde området og fjerne avfall som skyldast aktivitetar frå verksemda.
Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal sørgje for at papir og anna avfall blir fjerna etter
arrangementet.
Merknad
Fullmaktsregelen i politilov § 14 byggjer m.a. på at politivedtektene ikkje bør regulere tilhøve som er uttømmande
regulert i eller i medhald av annan lovgjeving, eller der andre styresmakter har overteke det faglege ansvar. Praksis
har likevel ikkje vore heilt konsekvent.
Det finst i dag føresegner i fleire lover som set forbod mot ulike typar av forsøpling og tilgrising, m.a. i
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Desse spreidde føresegnene
er primært knytt til visse føremål, og ein har kome til at politivedtektene bør kunne innehalde ein særskilt heimel for å
kunne gje praktisk viktige reglar med sikte på å sikre eit godt lokalmiljø, utan at det er naudsynt å gå inn på tilhøvet
til anna lovgjeving.
Innhaldet er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 20. Føresegna har ny tittel og det er tilført ei setning i
fyrste ledd om rydding etter verksemdas stengjetid. Føresegna gjeld òg omreisande verksemd.
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KAPITTEL 6. OFFENTLEGE ANLEGG
§ 6-1. Kyrkjegard og gravplass

På kyrkjegard og gravplass er det forbode å sykle, ake, drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg
der.
Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besøk.
Merknad
Tredje ledd om laus hund på kyrkjegard er tatt ut, då det ikkje lenger er heimel i politilova § 14 for å regulere tilhøve
knytt til hund og hundehald i politivedtekta.
Åtferd på gravplass er òg regulert i forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16.
Straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil under visse omstende kunne brukast mot personar som treng seg inn på
kyrkjegard eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEMENT PÅ OFFENTLEG STAD
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad

Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk,
selskapeleg eller kommersielt slag, òg som har ein storleik som vil føre til behov for omfattande
reguleringar av ferdsla eller vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.
Merknad
Åtgang til demonstrasjonar, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politilova § 11. Dette er arrangement som fell inn
under åtgangen til ytringsfridomen og som i sin heilskap fell utanfor rammene av politilova § 14. Det ligg difor ikkje
føre heimel for å regulere slike arrangement i lokal politivedtekt.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement

Den som vil halde eit arrangement som er allment tilgjengeleg, må i god tid forut for arrangementet
sende melding til politiet, når arrangementets art eller storleik gjer det sannsynleg at politioppsyn blir
naudsynt av omsyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjeld også når arrangementet ikkje
skjer på offentleg stad.
Meldeplikta gjeld òg samankomst eller tilstelling som hovudsakleg er av selskapeleg eller underhaldande
art for medlem av ei foreining e.l. samanslutning.
Politilova § 11 gjeld tilsvarande.
Merknad
Sjå merknad til § 7-1.
Føresegnene gjeld arrangement og samankomstar, og blir sett på som eit tillegg til politilova § 11 (arrangement på
offentleg stad mv.). Meldeplikta kan ved kommunal politivedtekt utvidast til også å omfatte arrangement med allment
tilgjenge på privat område eller tilsvarande, når vilkåra i lova elles er til stades.
Meldinga skal til vanleg vere skriftleg og leverast i god tid på førehand og innehalde opplysningar om føremålet med
arrangementet, omfanget, den ansvarlege arrangør, tidspunkt, avviklingsstaden, avviklingstidspunkt og dei
ordenstiltak arrangøren vil setje i verk, t.d. oppretting av ordensvern, jf. politilova § 11, andre ledd.
Når det gjeld større arrangement, slik som sportsstemner, større konsertar, festivalar, messer, karneval o.l., kan
kommunen fastsetje at søknadsplikta skal oppretthaldast, med føresetnad om at vilkåra etter politilova § 14 nr. 4 ligg
føre.
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§ 7-3. Offentleg arrangement som barn har tilgang til

Barn under 15 år har ikkje åtgang til offentleg allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er i følgje med
foreldre eller andre føresette.
Politiet kan gje dispensasjon ved tilstellingar som arrangeras spesielt for barn og unge under 18 år.
Merknad
Føresegna er flytta frå tidlegare normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).
Aldersgrensa blei satt for å harmonisere med aldersgrensa i politilova § 13, jf. ot.prp. nr. 22 (1994-1995). Ein
føresetnad for endring av aldersgrensa er at det skjer ei lovendring i politilova.
Føremålet med føresegna er omsynet til varetaking av barn under 15 år ved arrangement som er opne for alle
aldersgrupper. Medan politilova § 13 skal vareta barn på offentleg stad etter kl. 22.00, blir åtgangen til arrangement
for barn her regulert utan ei tidsavgrensing.
Det blir vist til alkohollovgivinga når det kjem til arrangement med alkoholservering.

KAPITTEL 8. PANTELÅNARVERKSEMD
§ 8-1. Pantelånarverksemd

Den som har fått løyve til å drive pantelånarverksemd skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Politiet kan setja nærare vilkår for verksemda.
Merknad
Politiets kontroll med pantelånarverksemd går fram av politilova § 14 fyrste ledd nr. 7. Føresegna var ikkje tatt inn i
normalpolitivedtekta av 1996, då det blei anteke at pantelånarverksemd gjekk inn under lov om finansieringsverksemd
av 10. juni 1988 (oppheva i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likskap med brukthandlarar søkjas pantelånarar
utnytta til omsetjing av tjuvegods. For å motverke dette, blir det stilt krav om at pantelånarar fører protokoll over det
gods dei tek inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollane og gjenstandane. Det går fram av
førearbeida til politilova, ot.prp. nr.22 (1994-1995) at politilova § 14 nr. 7 tek sikte på å bevare ein lovheimla åtgang
til å gi forskrift for kontroll med pantelånarar av liknande innhald som forskrift etter handelslova (no brukthandellova).

KAPITTEL 9. YMSE FØRESEGNER
§ 9-1. Forsøming av plikt

Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med
heimel i denne, kan politiet la det utførast på vedkomandes kostnad.

§ 9-2. Straff

Brot på føresegner gjevne i vedtekta eller pålegg gitt i medhald av vedtekta, straffast etter politilova § 30
nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under eit strengare straffepåbod.

§ 9-3. Kommunal handheving

Kommunen kan handheve følgjande føresegner tatt inn i normalpolitivedtekta:
§ 3-1

Hindringar (kommunal handheving etter denne paragraf er avgrensa til gjenstandar e.l. på eller
utover fortau.
§ 3-9 Fare for ras frå tak
§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4-1 Reingjering av lys- og luftegraver
§ 4-2 Rydding av snø etter ras frå tak
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§
§
§
§

4-3
4-4
5-1
5-2

Avlaup for vatn
Plikta eigaren har til reinhald m.m. av fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
Hindre forsøpling og tilgrising
Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Kan handhevas av ( ) kommune med heimel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
handheving av politivedtekter, jf. politilova § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved brot på desse
føresegnene også ilegga gebyr for brotet.
Merknad
Føresegna krev at kommunal handheving er teke avgjersle om av kommunen i samråd med politiet.
Ved lovendring av 19. juni 2010 fekk politilova § 14 eit nytt tredje ledd, som gir kommunen tilgang til å ta inn eit
føresegn om at kommunen kan handheve nærmare bestemte føresegner i politivedtekta – kommunal handheving.
Nærmare føresegner går fram av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal handheving av vedtekter. Klage over
gebyr frå kommunen for brot på føresegn nemnt i denne paragraf, blir sendt til kommunen, jf. forskrift om kommunal
handheving av politivedtekt § 8.
Åtgangen kommunen har til å handheve brot på angitt føresegner i politivedtekta, kjem i tillegg til
handhevingsmyndigheita til politiet. Det blir understreka at den som bryt desse føresegnene, ikkje risikerer
dobbeltstraff. Dette inneber at dersom politiet har gitt vedkomande eit førelegg, kan ikkje kommunen gje same person
gebyr for same brot, og omvendt.

§ 9-4. Iverksetjing

Denne vedtekt trer i kraft 1 månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.
Frå same tid opphevast forskrift av (dd-mm-åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/542 -18

Arkiv:

v02

Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato:

10.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Økning av rammen for "Styrking av landbruket i Storfjord"
Vedlegg
1 Tilsagn om utrednings og tilretteleggingsmidler til prosjektet "Styrking av landbruket i
Storfjord"
Saksopplysninger
Storfjord kommunestyre vedtok i sak 12/19 den 27 februar 2019 å videreføre prosjektet
«Styrking av landbruket i Storfjord» og bidra med 75 000 kr årlig i 3 år. Det skulle også søkes
om ekstern finansiering.
30 mars 2019 ble søknad om UT-midler (Utrednings og tilretteleggingsmidler) oversendt
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og svar på søknaden forelå 29 april 2019. Her har
Fylkesmannen fattet følgende vedtak:
«Fylkesmannen i Troms og Finnmark innvilger inntil kr 450 000 i utrednings- og
tilretteleggingsmidler til prosjekt styrking av landbruket i Storfjord.»

Bilde 1: Tabell som viser omsøkte og godkjente kostnader
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Som det går fram av tabellen så er pengestøtten fra Fylkesmannen tilnærmet halvert i forhold til
søknad, bevilgningen fra Storfjord kommune er økt med kr 75 000 og utstyr vedrørende
sauekontrollen er halvert til kr 60 000. Arbeidsinnsatsen for Storfjord kommune er redusert, det
har sammenheng med at støtten fra fylkesmannen er justert. Det er lagt til grunn at Sametinget
vil støtte prosjektet, og det vil være et usikkerhetsmoment med budsjettet.
Fylkesmannen legger til grunn ½ årsverk pr år i prosjektet, mens søknaden var basert på ¾. Det
er verdt å legge merke til at Fylkesmannen forutsetter at Storfjord kommune øker sin bevilgning
til kr 300 000,-, dvs. kr 100 000,- pr år.
Egen arbeidsinnsats fra Storfjord kommune i godkjent finansieringsplan er redusert fra 450
000,- til 300 000,-. Dette er en konsekvens av at total arbeidsinnsats i prosjektet er redusert. Det
er bra at Fylkesmannen har sett dette poenget, hvis ikke kunne tilsagnet vært redusert med
ytterligere 150 000,-.
Søknad om finansiering vil bli oversendt Sametinget etter kommunens behandling av økning av
rammen til prosjektet. Det vil være et viktig signal at Storfjord kommune ønsker å satse på
prosjektet og øker bevilgningen slik Fylkesmannen forutsetter. Sametinget har ikke mer midler
igjen på årets budsjett, men søknad vil bli sendt og den vil bli behandlet tidlig i 2020.
Vurdering
Prosjektet har fått mindre UT-midler enn omsøkt, og det betyr at prosjektledelse reduseres fra ¾
årsverk til et ½ årsverk, og midler til utstyr til sauekontrollen halveres. Det fortsettes videre at
Storfjord kommune øker sin økonomiske andel, men samtidig reduseres kommunens
egeninnsats som i realiteten betyr mindre forventet innsats i prosjektet fra landbrukskontoret.
Prosjektet kan fint gå videre med den reduserte bevilgningen og vil bli organisert ut fra den
finansieringen som foreligger.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner Fylkesmannens justering av kostnadsoverslag og
finansieringsplan og øker bevilgningen til «Styrking av jordbruket i Storfjord» fra 75 000 kr/år
til 100 000 kr/år finansiert over næringsfondet.
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Vår dato:

Vår ref:

29.04.2019

2019/4936

Deres dato:

Deres ref:

30.03.2019

OYOXCD

Saksbehandler, innvalgstelefon

STORFJORD KOMMUNE
Oldersletta 1
9046 OTEREN
Att. Storfjord kommune

Aase Berg, 77642074

Tilsagn om utrednings og tilretteleggingsmidler til prosjektet "Styrking av
landbruket i Storfjord"
Vi viser til deres søknad om utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til prosjekt
styrking av landbruket i Storfjord, mottatt hos oss 30.03.2019.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet følgende vedtak:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innvilger inntil kr 450 000 i utrednings- og
tilretteleggingsmidler til prosjekt styrking av landbruket i Storfjord.
Arbeidsfrist for gjennomføring og rapportering er 31.12.2022.
Tilskuddet er begrenset til 31,6 % av godkjente kostnader med prosjektet.
Kostnadsoverslag
Reiser, prosjektledelse
Arbeidsgruppe, reiser og møter
Møter og kompetansetiltak for bønder og ungdom*
Utstyr vedr. sauekontrollen
Kontorutgifter, ekstern prosjektleder
Adm., materiell, revisjon m.m
SUM

Omsøkt
Godkjent
1 350 000
900 000
75 000
75 000
180 000
180 000
120 000
60 000
30 000
30 000
75 000
75 000
1 935 000
1 425 000

Finansieringsplan
UT-midler
Egenkapital/annen finansiering, Storfjord kommune
Egeninnsats, Storfjord kommune
Egenandel bønder
Sametinget
Sum

Omsøkt
Godkjent
886 000
450 000
225 000
300 000
450 000
300 000
75 000
75 000
300 000
300 000
1 935 000
1 425 000

Kommentarer til revidert kostnadsoverslag og finansieringsplan
E-postadresse:
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Statens Hus
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Pengestøtten fra fylkesmannen er tilnærmet halvert i forhold til søknad, bevilgningen fra
Storfjord kommune er økt med kr 75 000 og utstyr vedrørende sauekontrollen er halvert til kr
60 000. Arbeidsinnsatsen for Storfjord kommune er redusert, det har sammenheng med at støtten
fra fylkesmannen er justert. Det er lagt til grunn at Sametinget vil støtte prosjektet, det er et
usikkerhetsmoment med budsjettet.
Det er valgt å slå sammen årene 2019 – 22. Forslag til nytt, revidert budsjett vil påvirke de årlige
budsjettene, det får være opp til kommunen å fordele midlene over perioden på en forsvarlig og
gjennomførbar måte.
For tilskuddet gjelder følgende vilkår:

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Dersom prosjektet ikke blir
gjennomført i forutsatt omfang, til oppgitt kostnad eller andre vilkår ikke er oppfylt, kan
tilskuddet bli tilsvarende redusert eller trukket helt tilbake.

Endring av prosjektplan og/eller finansieringsplanen skal forhåndsgodkjennes.

Prosjektet må ikke igangsettes før hele finansieringen er ordnet.

Det skal føres regnskap for prosjektet.

Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at tilskuddet nyttes etter forutsetningene.

Fylkesmannen har tillatelse til å publisere sluttrapporten og det skal framgå av rapporten
og bruken av resultatene at prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Rapportering
I sluttrapporten skal det gis en kort beskrivelse og vurdering av gjennomføringen av prosjektet.
Et viktig avsnitt i rapporten er resultatet av prosjektet. Beskriv hva prosjektet har oppnådd
sammenlignet med resultatmålet som ble beskrevet i søknaden. Avvik kommenteres og
begrunnes. Beskriv også hvordan resultatene tenkes formidlet og brukt i det videre arbeidet.
Om prosjektregnskapet
Revidert prosjektregnskapet skal inngå i sluttrapporten. Er prosjektets totalkostnad under kroner
100 000 kreves ikke revisjon av regnskapet. I slike tilfeller kan regnskapet dokumenteres ved
innsending av bilag. Timebruk skal dokumenteres med timelister. Regnskapet skal settes opp slik
at det kan sammenlignes med kostnads- og finansieringsplan som ligger til grunn for tilsagnet.
Hvis prosjektet ikke gjennomføres i det omfanget som er planlagt eller til oppgitt kostnad, blir
tilskuddet redusert tilsvarende.
Arbeidsfrist
I spesielle tilfeller kan fristen for rapportering og utbetaling av tilskuddet forlenges etter
begrunnet søknad. Slik søknad må fremmes i god før opprinnelig frist går ut. Hvis fristen ikke
overholdes, kan Fylkesmannen omgjøre vedtaket om tilskudd.
Alle tilskuddsmottakere skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.
Utbetaling
Utbetaling av tilskuddet skjer etterskuddsvis med bakgrunn i rapport og regnskap. Det kan
foretas delutbetaling før tiltaket er avsluttet, men minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake til vi
har mottatt sluttrapport. Er tilsagnet gitt til flerårige prosjekter, kan det foretas delutbetaling på
inntil 75 % av årlig tildelt beløp etter oversendelse av statusrapport og dokumentasjon av påløpte
kostnader. Resterende 25 % utbetales med bakgrunn i sluttrapport.
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Om UT-midlene
Fylkesmannen er gitt hjemmel til forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsmidler i
Tildelingsbrev 2019 til Fylkesmannen i Troms og Finnmark fra Landbruks- og matdepartementet.
Innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og Regionalt næringsprogram for
Troms og Finnmark, 2019-2022, kan midlene gis til tiltak som bidrar til økt matproduksjon,
utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt til utvikling av andre
landbruksbaserte næringer. Støtte til utvikling av økologisk landbruk kan inngå som en del av
tilretteleggingstiltakene.
Hovedmål for Regionalt næringsprogram er:
«Et bærekraftig, lønnsomt og fremtidsretta landbruk som drives i samspill med den arktiske
naturen og samfunnet».
Midlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan,
hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket.
Satsingsområdene i regionalt næringsprogram 2019 – 2022 er:














Omdømme
Rekruttering
Kompetanse
Agronomi
Melkeproduksjon
Kjøttproduksjon
Potet, grønnsaker og bær
Modernisering av driftsbygninger
Økologisk landbruk
Skogbasert verdiskaping
Videreforedling av mat
Reiseliv
Inn på tunet og Ut på vidda

Hovedsatsingsområde for 2019:
Partnerskapet i Troms og Finnmark mener det er viktig å jobbe for økt selvforsyning i regionen,
spesielt med hensyn på beredskap. For å oppnå dette er følgende satsingsområder ekstra viktige:
 God agronomi
 Modernisering av driftsbygninger
 Økt satsing på grønnsaker/bær
Hensynet til klima må ha et gjennomgående fokus i all satsing
For 2019 utgjør UT-midlene for Troms kr 2 320 000 og for Finnmark kr 1 600 000. Ved
søknadsomgangen mars 2019 fikk vi inn 39 søknader med en samlet søknadssum på ca. 10
millioner. Det har derfor vært nødvendig med en streng prioritering av søknadene.
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Fylkesmannens vurdering
Det har i 2018/19 vært gjennomført et forprosjekt og resultatene herfra viser at det er et stort
potensial for å utvikle landbruket i kommunen. Dette betyr tradisjonelt jordbruk med husdyrhold
med dyrking av fôr, poteter, grønnsaker, bær skogbruk m.m. Arrangementer i regi av
forprosjektet har vist at neste generasjon har vist interesse for å overta gården og flere er i ferd
med å ta landbruksutdanning. Landbruket i kommunen er en liten, men betydelig næring som
betyr mye for bosetting og utvikling av kommunen. Fylkesmannen registrerer at kommunen
inntar en aktiv utviklerrolle før landbruksnæringa og ønsker å støtte initiativet som er tatt.
Det vises også til kommentarer gitt til revidert kostnadsoverslag og finansieringsplan. Vi påpeker
at Storfjord kommune bør kunne gå inn med ytterligere bevilgninger for å finansiere merbehov i
prosjektledelse enn det som er forutsatt i godkjent finansieringsplan
Dersom prosjektet ikke blir gjennomført, er det viktig at vi får snarlig beskjed om det slik at
midlene kan omdisponeres til andre formål.
Du har rett til å klage på vedtaket
Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker etter at dette brevet
er mottatt. Som part i saken har du rett til innsyn i sakens dokumenter. Klageinstans er
Landbruks- og matdepartementet. Eventuell klage sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Vi ønsker lykke til med prosjektet.

Med hilsen
Liv – Edel Berg
seniorrådgiver

Aase Berg
rådgiver landbruk

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi: Arve Kleiven, arvkleiv@online.no;
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/780 -27

Arkiv:

140

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

21.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Forslag tillegg vedtekter næringsfond - nydyrking landbruksareal
Vedlegg
1

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond

Saksopplysninger
Storfjord kommune forvalter et næringsfond og tildeler midler etter vedtekter knyttet til
nyetableringer, bedriftsutvikling og stedsutvikling. Det har også vært gitt tilskudd til nydyrking
av jordbruksareal fra fondet, men dette er ikke spesifisert i vedtektene og man har valgt å gi et
tilskudd til bedriftsutvikling, med 25% av godkjente kostnader som tilsagnsbeløp. Våre
nabokommuner opererer med en sats per dekar, noe som gjør det lettere for både søker og
saksbehandler å forholde seg til. I Balsfjord har de en sats på 2000 kr/daa, og i Kåfjord har de en
sats på 1000 kr/daa.
Storfjord kommune har hatt en nedgang i landbruksnæringen og startet i 2018 et forprosjekt
«Styrking av landbruket i Storfjord». Dette er nå avsluttet og det har vært såpass vellykket at
man har valg å igangsette et hovedprosjektet «Styrking av landbruket i Storfjord» som skal gå
over 3 år, med mulig forlengelse. Prosjektet er vedtatt og støttet av kommunen med 75 000
kr/år, og man søker om ekstern finansiering med 540 000 kr/år.
Man har satt seg flere mål med prosjektet, og et av dem er å øke antall dekar med dyrket areal i
Storfjord. Og et annet er at driveplikten eiere av landbruksareal har gjennomføres, og at
gammelt jordbruksareal som ligger brakk tas i bruk igjen. Man ser i Storfjord som i andre
kommuner et visst press på dyrket og/eller dyrkbar mark i sentrumsnære områder, og skal man
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få en utvikling i disse områdene så må nødvendigvis noe dyrkbart areal omdisponeres til annet
formål. Derfor er dette målet i prosjektet ekstra viktig i utvidet betydning og ikke bare helt lokalt
for gårdbrukeren som skal høste arealet. Det er også flere gårdbrukere som høster arealer relativt
langt fra egen gård, og nydyrkinger nærmere gården vil være positivt både for miljøet og for
økonomien på gården.
Man opererer med to forskjellige typer dyrket areal:
Fulldyrket jord: Jordbruksareal som er dyrka til normal pløyedybde på 20 cm, og kan benyttes
til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrket jord: Jordbruksareal som er rydda, bearbeidet og jevna i overflaten, slik at
maskinell høsting er mulig.

Vurdering
Å operere med en sats per dekar forenkler både søknaden og saksbehandlingen. Det vil kun bli
gitt tilskudd der det foreligger en godkjent plan for nydyrking i Storfjord kommune som ikke er
eldre enn 3 år, og der hvor arealet blir godkjent som fulldyrket eller overflatedyrket. Tilsagn om
tilskudd kan gis i henhold til areal oppgitt i godkjent plan og utbetales i henhold til areal
godkjent i etterkant. En representant fra landbrukskontoret må ut på befaring å godkjenne arealet
uansett i etterkant for å få dette lagt inn i AR5 (Gårdskart) og Landbruksregistret, og da kan
utbetalingen justeres i henhold til det.
Landbruk er et satsingsområde i Storfjord og man ønsker mer oppdyrket areal. Satsene for
nydyrking bør være lik våre nabokommuner og såpass stor at det stimulerer til nydyrking.
Storfjord kommune bør derfor legge seg på følgende satser. 2000 kr/daa for fulldyrket areal og
1000 kr/daa for overflate dyrket areal, og re-dyrking av areal som har ligger brakk i mer enn 20
år.
Forslaget innebærer også at tilskudd til nydyrking internt i Storfjord kommune knyttes tettere
opp til landbrukskontorets arbeid. Ordningen gir besparelser i administrasjon for søker og
Storfjord kommune, og gir en likebehandling av søkere. Et eventuelt eget område for nydyrking
i vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond gir et tydelig signal om satsing på området.
Eksisterende vedtekter vedlagt sak.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommunestyre godkjenner et fjerde satsingsområde i næringsfondets vedtekter:
4. Nydyrking
•
•

Tilskudd til nydyrking kan gis til eier av jordbruksarealet eller registrert foretak
hjemmehørende i Storfjord som leier jordbruksarealet.
Leier av jordbruksarealet må ha underskrevet leiekontrakt på minimum 10 år.
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•
•
•
•
•
•
•

Det gis kun tilskudd der det foreligger en godkjent plan for nydyrking som ikke er eldre
enn 3 år.
Arealet det søkes på må ligge i Storfjord.
Det gis 2000 kr/daa for areal som blir godkjent som fulldyrket.
Det gis 1000 kr/daa for areal som blir godkjent som overflate dyrket.
Det gis 1000 kr/daa for re-dyrking av tidligere dyrket areal som har ligget brakk i mer
enn 20 år.
Utbetaling kan foretas når arealet er tilsådd og spiring har startet.
Delutbetaling kan foretas underveis etter søknad og en konkret vurdering av
landbrukskontoret.

92

VEDTEKTER STORFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND

1. FORMÅL MED VEDTEKTER
Formålet med vedtekter for næringsfondet er å sikre en strategisk bruk av fondsmidlene som
er i henhold til strategisk nærings- og utviklingsplan. Nedenstående bestemmelser gjelder som
kriterier og retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra, og bruken av, fondenes
midler.
2. FONDET – STØRRELSE OG STYRET
De årlige fondsmidlene i Storfjord kommunes kommunale næringsfond bevilges av
kommunestyret.
Formannskapet er fondsstyre og avgjør tildelingene. Ved tilskudd over kr 300 000,- kroner
avgir formannskapet innstilling til kommunestyret.
Rådmannen delegeres myndighet til å bevilge inntil kr 20 000,- i kurante søknader med
hjemmel i vedtektene.
Søknader behandles tre ganger i året. Gjeldende søknadsfrister er 10.januar, 10. mai, og 10.
september.

3. FONDETS FORMÅL
Kommunens vedtatte visjon i strategisk nærings- og utviklingsplan er «gjennom felles
initiativ skal Storfjord kommune utvikles til en vekstkommune i regionen, der næringsliv,
beboere og besøkende trives!»
I tråd med strategisk næringsplan vil vi fremme «Bedrifts-, bo-, og besøksattraktivitet» ved å
satse på nyetableringer, bedriftsutvikling og stedsutvikling.
Hovedmål med fondet er å støtte tiltak i Storfjord kommunene som øker antall
nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister

4. SATSINGSOMRÅDER
Midler fra kommunalt næringsfond skal fordeles innen kommunens satsingsområdene. For å
oppnå hovedmålet, satse vi på:
I]

NYETABLERINGER

II]

BEDRIFTSVEILEDNING

III]

STEDSUTVIKLING

93

VEDTEKTER STORFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND

5.

BRUK AV MIDLENE

I) Fondsmidlene SKAL brukes til
I] NYETABLERINGER
Definisjon: Tiltak som fører til etablering av ny bedrift i Storfjord kommune



Etablering av/tilrettelegging for ny bedrift
Omstilling av eksisterende bedrift som fører til nyetablering

II] BEDRIFTSVEILEDNING
Definisjon: Tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og skaper/legger til rette for
flere arbeidsplasser






Kompetanseheving/Videreutdanning/Kurs
Utviklings- og veksttiltak
Markedsføring
Samarbeidsprosjekter

III] STEDSUTVIKLING
Definisjon: Tiltak som øker antall bosettinger eller turister i Storfjord kommune

Turister




Innbyggere

Reiselivstiltak






Skilting, guiding, nordlysprosjekter osv.

Arrangementer/ festivaler

Bolyst - og trivselstiltak
Samlings- og møtesteder
Butikker, kaféer, markeder osv.
Tiltak som gjør at unge trives/vil
komme tilbake senere

For å få tilsagn om tilskudd fra kommunalt næringsfond må definisjonen i minst ett av
punktene være oppfylt. Det vil være positivt dersom flere av satsingsområdene kombineres.
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VEDTEKTER STORFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND

II) Tilsagn








Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt
hvis dette ikke er avklart og godkjent av kommunen på forhånd.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og
dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen.
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
Storfjord kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom
støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er
utbetalt.

6. BEGRENSNINGER I BRUK AV MIDLENE
I) Tilskuddsbeløp
TILSKUDD
I] Nyetableringer
- Utviklingstilskudd 1)

Inntil 25 % *
Inntil 75 %, inntil 30 000

II] Bedriftsveiledning

Inntil 25 % *
*av godkjent kostnad

III] Stedsutvikling

Inntil 25 % *

1) Utviklingstilskudd: Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling, kompetanseheving,
markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres.
*) av godkjent kostnad

Fondsstyret kan gi tilskudd utover skissert prosentsats.
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VEDTEKTER STORFJORD KOMMUNES NÆRINGSFOND

II) Fondsmidlene skal IKKE brukes til




Sanering av gjeld
Kjøp av næringstomter
Ordinær drift av virksomhet

III) Krav til søknaden

KRAV OM INFORMASJON
Kontaktinformasjon
Formål med søknaden

Bakgrunn for prosjektet
Kostnadsplan
Finansieringsplan

Organisering
Tidsplan
Samarbeidspartnere/Faglig bistand
Forventede resultater

FORKLARING
Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnummer,
fullstendige adresse og kontonummer
Hva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det og hvorfor
prosjektet bør støttes. Det må vises til hvilket
satsingsområde tiltaket berører og hvordan dette øker
antall arbeidsplasser eller bosettinger/besøkende i
kommunen
Hva er problemet/utfordringen som skal løses
Hvor mye koster prosjektet, og hvor mye koster de
enkelte arbeidene/ tjenestene
Hvem skal betale, hvor søkes om andre
eventuelle lån/tilskudd og hvor stor egenandel eller
egenkapital har søker
Hvem har ansvar for gjennomføringen, hvem skal delta
og ansvarsfordelingen
Når planlegges oppstart og når skal prosjektet være
ferdig
Hvem andre enn søker skal delta, skal det kjøpes inn
ekstern kompetanse eller faglig hjelp
Hva skal man oppnå av resultater, hvor mye, og når
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/227 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

08.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Sameiet Kitdalen Beitelag, søknad oppsett av gjeterbu
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2019-0016
2 Vedlegg søknad gjeterhytte

Saksopplysninger
Sameiet Kitdalen Beitelag søker næringsfondet om kr 45 000 i tilskudd til bygging av gjeterbu.
Totale kostnader er kr 206 994, øvrig finansiering er kr 103 497 som søkes fra Fylkesmannens
ordning «tilskudd til tiltak i beiteområder», samt eget arbeid kr 58 497.
Sameiet Kitdalen Beitelag består av Odd-Bjørnar Jensen, Gunnar Esekilsen og Bengt
Siikavuopio. Det har vært svært store rovdyrtap i sauebesetningene i området de siste årene, og
rovvilttiltak er et sterkt prioritert område i landbruksprosjektet «styrking av landbruket i
Storfjord». Administrasjonen og prosjektet har tett dialog med fylkesmannen i Troms både for
strakstiltak og mer langsiktige tiltak for å få ned rovdyrtap.
Inneværende søknad anses både som et kortsiktig og langsiktig tiltak. Omsøkt tilskudd fra
fylkesmannen omfatter også gjeter 24/4 i perioden 10.06-10-09. Tiltakene i såkalte uro-prosjekt
i rovviltområder. Etablering av sykkelsti til bunnen av dalen inngår som del av tiltaket. Andre
tiltak er senere utslipp, tidligere sanking, økt tilsyn av bøndene selv, elektroniske bjeller,
fellingstillatelse i beiteperioden hvis tap, og uttak av revehi med bruk av kadaverhund.
Om vinteren vil bua blir brukt i forbindelse med jakt på jerv.
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Vurdering
Styrking av landbruket i Storfjord er en viktig prioritering. Rovdyrtap er av næringa, spesielt i
Kitdalen og Signaldalen, definert som avgjørende å få redusert for fortsatt drift. Gjennom
landbruksprosjektet arbeider næringa og administrasjonen tett i forhold til tiltak, og kontakt med
landbruksmyndighet/Fylkesmannen.
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket under II)
bedriftsutvikling – samarbeidsprosjekt, utviklings- og veksttiltak. Gjennom at det også legges til
rette for økt almen bruk av området, blant annet gjennom (vandre- og) sykkelsti kan tiltaket også
ses under III) Stedsutvikling – reiselivstiltak, bolyst- og trivselstiltak.
Omsøkt kr 45 000 ligger opp mot vedtektenes maksimale støttesats på inntil 25% av godkjente
kostnader. Det anbefales at søknaden innvilges med omsøkt beløp kr 45 000.
Rådmannens innstilling
Sameiet Kitdalen Beitelag innvilges kr 45 000 til gjeterbu.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Oppsett av Gjeterbu for å kunne opprettholde og styrke beitenæringa i kommunen.

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Sameiet Kitdalen Beitelag
Adresse:
Naimaka 11
Mobil:
91380041
E-post:
gunn.siikavuopio@gmail.com
Organisasjonsnummer:
985574057

Kontaktperson:
Bengt Johan Siikavuopio
Postnr.:
9046
Telefon:
-

Poststed:
OTEREN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
47401169977

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Beitelag som representerer sauebønder i Kitdalen
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Oppsett av gjeterbu. Beitelaget har de senere år opplevd store tap til rovdyr mens sauene har vært ute på
sommerbeite. Det har ført til at en gårdbruker la ned drifta i fjor og andre vurderer det samme. Storfjord
kommune har vedtatt prosjektet "Styrking av landbruket i Storfjord" og viser med det at de ønsker en sterkere
næring i framtiden. Gjeterbua vil være tilhold for gjetere som skal være i beiteområdet 24/7 gjennom hele
sesongen, dette er viktig for å forebygge og dokumentere rovdyrtap.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Sameiet Kitdalen Beitelag består i dag av 3 aktive sauebønder: Odd-Bjørnar Jensen, Gunnar Esekielsen og Bengt
Siikavuopio.

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Arbeid (Innleid og eget)
Bjelkelag, panel, isolasjon og ildsted
Byggesett Arholma 14.6 m2
Frakt inkludert helikopterløft
Takshingel
Uforutsett
Utedo Nature 1.4 m2
Sum kostnad

67 500
66 872
32 490
12 152
5 490
12 500
9 990
206 994

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet

45 000

-1-

99

03. Egenkapital
04. Lån i bank
04.Eget arbeid
05.Andre finansieringskilder
Sum finansiering

0
0
58 497
103 497
206 994

Tilskudd fra andre
Det søkes tilskudd på 50% av kostnadene fra Landbruksdirektoratet gjennom ordningen "Tilskudd til tiltak i
beiteområder"
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Fylkesmannen er også klar over de store rovdyrplagene vi har i kommunen og har hatt møte med Storfjord
kommune og næringa den 23 april for å få til en tiltakspakke for å redusere tap på beite. Her ble en kortsiktige
tiltakspakke vedtatt og man jobber videre med langsiktige tiltak. Denne gjeterbua er en av flere tiltak for å berge
næringa og vil være en del av både det kortsiktige og det langsiktige tiltaket. Erstatningsordningen ved tap til
rovdyr er også mye basert på dokumentasjon, og gjetere i tillegg til eget tilsyn er derfor uhyre viktig for å kunne
få tilstrekkelig dokumentasjon slik at bøndene kan få en tilnærmet forventet produksjonsinntekt.
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
586 332 04.04.2019

Vedlegg søknad gjeterhytte.jpg

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/241 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

21.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Søknad tilskudd utmarksbeite - flytting av besetning
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2019-0023
2 Vedlegg søknad endret beiteområde

Saksopplysninger
Birger Larsen søker næringsfondet om kr 32 438 for oppsett av utmarksgjerde i forbindelse med
flytting av sommerbeite for besetningen. Flyttingen, og inngjerding, er et nødvendig tiltak med
bakgrunn i de store rovdyrtapene i området. Besetningen har tidligere vært i NorddalenStordalen men flyttes nå til Sørdalen.
Totale kostnader er kr 108 126; el- og lammenetting kr 70 626, innleid arbeid kr 10 000,
transport kr 2500 og eget arbeid kr 25 000. Tiltaket finansieres med egenkapital i tillegg til
søknaden til næringsfondet.
Vurdering
Etter at nabobruk ble lagt ned i fjor er søker eneste sauebonde igjen i Kitdalen. De store
rovdyrtapene er en alvorlig trussel for landbruksnæringa. Å demme opp for rovdyrtap et viktig
innsatsområde i prosjektet «styrking av landbruket i Storfjord», hvor det settes i verk en rekke
tiltak, både kort og langsiktig. Kitdalen har vært særlig utsatt og Storfjord er godt kjent med
problemstillingen som søknaden viser til.
Gjerder og inngjerding kan prinsipielt anses som en driftskostnad for virksomheten. I sak 62/18,
søknad om innkjøp besetning og ominnredning fjøs/tilpasning ny drift ble kostnader til gjerde
ansett som driftskostnad, og ikke tatt med som godkjent kostnad.

102

Inneværende søknad gjelder et nødvendig strakstiltak for å sikre virksomhetens fortsatte drift.
I vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond punkt II) Bedriftsutvikling kan det tildeles
midler til utviklings- og veksttiltak. Det anses som at søknaden kan anses som et viktig tiltak for
å sikre videre utviklings- og vekstmuligheter hos søker. Av totale godkjente kostnader kan det
maksimalt tildeles kr 27 065, som det anbefales tildelt.

Rådmannens innstilling
Birger Larsen gis tilsagn på inntil kr 27 065 til oppsett av utmarksgjerde.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Utmarksgjerde i forbindelse med flytting av besetning

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Larsen, Birger
Adresse:
Kitdalveien 730
Mobil:
95133599
E-post:
birger@kitdalen.no
Organisasjonsnummer:
886926952

Kontaktperson:
Birger Larsen
Postnr.:
9046
Telefon:
-

Poststed:
OTEREN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
97411286073

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Gårdsdrift
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Sauebøndene i Kitdalen har de siste årene opplevd store tap til fredet rovvilt, spesielt jerv. Mine sauer har beitet i
området Stordalen-Norddalen de siste sesonger. Vi har vært to bønder som hovedsakelig har hatt dyrene i disse
områdene, men etter at "min kollega" valgte å legge ned i fjor, vil mine sauer bli de eneste og trolig oppleve et
enda større rovdyrtap. Jeg vil derfor være nødt til å flytte dyrene til Sørdalen og må sette opp gjerde for å holde
sauene inne i denne dalen.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Birger Larsen

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Elektrisk netting med stolper og batteri 1.5 km
Innleid arbeid
Lammenetting med stolper
Transport
Sum kostnad

25 000
40 113
10 000
30 513
2 500
108 126

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank

32 438
25 000
50 688
0

-1-
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05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

0
108 126

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Jeg ser ingen andre alternativ for min besetning og må flytte beiteområdet i år. Dette medfører relativt store
kostnader med gjerding, men det vil jo være et flerårig tiltak i og med at gjerdet vil bli stående så lenge det er
behov. Hvis jeg ikke flytter og de store rovdyrtapene fortsetter vil jeg i likhet med andre bønder i området
vurdere om det er grunnlag for videre drift.
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
158 676 09.05.2019

Vedlegg søknad endret beiteområde.JPG

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/496 -9

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

21.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Lockert Gårdsdrift, søknad støtte til nydyrking
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Forslag nydyrking som tillegg til vedtekter næringsfond, sak til formannskapsmøte 05.06.19
Vedlegg
1 Nydyrking sak SPD 15.03.19
2 Soknad-2019-0020

Saksopplysninger
Lockert Gårdsdrift søker næringsfondet om kr 99 600 i tilskudd til nydyrking av landbruksareal.
Totale utgifter er oppgitt til kr 373 500. Utover søknaden til næringsfondet finansieres tiltaket
gjennom eget arbeid. Det skal utføres oppdyrking av nytt areal, og inngjerding.
Søker har vært i kontakt med landbrukskontoret og er kjent med at det legges frem forslag til
eget punkt om nydyrking i vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond. Søknad nydyrking
er godkjent i SPD 15.03.19, sak vedlagt.
Søker har utvidet drift på geitebruket fra i fjor 190 til i år 270 melkegeiter. Nabosjøs leies slik at
gården nå har to driftsbygninger. En del av besetningen produseres til Arktisk Kje.
Nydyrking av arealet medfører rasjonalisering av drifta ved at søker kan høste på egen eiendom
i stedet for i Balsfjord, som er situasjonen i dag.

Vurdering
Det er positivt at eksisterende bedrifter i Storfjord utvikler seg. Landbruk er sterk satsing i
Storfjord og nydyrking av landbruksareal er ett av de viktigste innsatsområdene. Det vises for
øvrig til prosjektet Styrking av landbruket i Storfjord.
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Det ligger nå forslag til endring av vedtekter for næringsfondet slik at nydyrking får et fast
tilskuddsbeløp per daa etter samme prinsipp som i nabokommuner.
Sammenligning med tidligere tildelinger fra næringsfondet:
I PS 23/18 ble det gitt tilsagn kr 18 750 til overflatedyrking av 33,3 daa gjengrodd
landbruksjord. Totale kostnader var oppgitt til kr 55 000.
I PS 34/17 ble det gitt tilsagn kr 100 000 til nydyrking av 40 daa. Totale kostnader var oppgitt til
kr 744 000.
Inneværende søknad gjelder et areal på 49, 8 daa á kr 2000 per daa som vil gi et tilskudd på kr
99 600. Sammenlignet med tidligere tilskudd ser vi at en ny ordning faktisk kommer i underkant
av tildeling i PS 34/14. For likebehandling av søkere og bruk av administrative ressurser er ny
ordning som foreslått langt å foretrekke.
Under forutsetning av formannskapets tilslutning til nydyrking som eget punkt i næringsfondet
vedtekter, anbefales det at søknaden innvilges.

Rådmannens innstilling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/823 -9

Arkiv:

54/16

Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato:

19.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/19

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
15.03.2019

Godkjenning nydyrking 54/16 Lockert Gårdsdrift AS
Henvisning til lovverk:
Jordloven: Lov om jord
Jordlovens formål, rundskriv
Forskrift om nydyrking av 15.05.1997
Rundskriv M-19/97 om nydyrking
Forskrift om konsekvensutredning
Lov om kulturminner
Saksopplysninger
Lockert gårdsdrift AS leverte den 12 oktober 2018 inn søknad om godkjenning av plan for
nydyrking av 49.8 daa på eiendommen 54/16 i Signaldalen. Planen ble sendt på høring den 9
januar 2019. Innen fristen var det kommet inn 3 tilbakemeldinger, Sametinget og Troms
Fylkeskommune hadde ingen merknader til planen, utover varslingsplikten hvis spor etter
menneskelig aktivitet skulle komme fram. Og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har en del
generelle merknader som må hensynstas før en ev. godkjenning, noe som er gjort under i
saksutredningen. Det har aldri tidligere vært gitt noen offentlige tilskudd til området i form av
SMIL eller RMP midler.
54/16 (Frydenlund) ligger innenfor hensynssone landbruk i kommuneplanens arealdel, er på
totalt 1157 daa og har følgende arealfordeling:
Fulldyrka
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert

74.2
20.0
160.9
888.2
8.2
5.3
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Bilde 1 viser eiendommen med markslag og ønsket areal for nydyrking (Rødt felt)

Området som ønskes dyrket opp er befart av saksbehandler den 11 februar. Og selv om det var
litt snø i området var det ingen problemer med å få befart både vegetasjon og underlag. Området
er helt flatt og består av elveavsatt morenemateriale og har svært god drenering. På NGU (Norge
geologiske undersøkelser) sine kart er området markert som elveavsetning med god
infiltrasjonsevne. I sørvestlig del går det en langsgående dreneringsgrøft fra kommunal vei mot
signaldalselva som Storfjord kommune fikk etablert for flere år siden for å drenere vekk vann
som på våren mens det enda er tele i bakken kan være et problem i forhold til veien.

Bilde 2 viser flyfoto av området med avstand til elv og dreneringsgrøft inntegnet.
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Det er et krav om at det må være en buffer på minimum 6 meter mot vassdrag, jf § 6 i forskrift
om nydyrking og som bilde 2 viser så er det på det korteste ca 70 meter til Signaldalselva. I
tillegg er området som skal dyrkes helt flatt med god drenering så det vil ikke være noe problem
med overflate renning mot vassdrag. Det er derfor heller ikke behov for en egen dreneringsplan
da man ikke vil kunne oppleve vassjuk jord på gjeldende areal, men heller oppleve at jordet vil
bli noe tørkesvakt. Jorda har en slik drenering at det ikke vil være fare for vannmetting slik at
man vil oppleve utglidning eller ras ut mot elva selv med store nedbørsmengder.
Området består av kortvokst bjørk, med de lengste trærne på ca 4 meter, men gjennomsnittlig
lengde på trærne ligger på mellom 2-3 meter. På bakken finner vi en blanding mellom gras og
lyng. Det er derfor ikke et areal som egner seg for produksjon av lauvskog og man vil få en
bedre utnyttelse av arealet ved å dyrke det opp. Svært lite av skogen som står der i dag er egnet
til å produseres som ved, og kan med fordel flises opp og brukes som jordforbedringsmiddel i
forbindelse med dyrking. Det anbefales også å tilføre annet jordforbedringsmiddel som
våtgjødsel og eventuelt talle, da arealet trolig er tørkesvakt og utvasking av næringsstoffer kan
forekomme over tid. Det er ikke registrert hverken rød listede arter eller verneverdige naturtyper
på gjeldende areal eller i umiddelbar nærhet.
Storfjord kommune har vedtatt et 3-årig prosjekt «Styrking av landbruket i Storfjord» og et av
arbeidsmålene her er en økning av nydyrkede arealer på minimum 3%. Dette tiltaket er derfor
helt i tråd med satsingsområdet i kommunen. Videre er arealet som ønskes dyrket opp tett inntil
gården Frydenlund og man får en minimal transport av grovfôret. Dette er positivt både for
miljøet og økonomien på gården, da både våtgjødsel, kunstgjødsel og grovfôr ikke trenger lange
transportetapper. Små jorder og lange avstander er et problem for flere gårdbrukere i kommunen
og nydyrking i umiddelbar nærhet av driftsenheten er derfor positivt.
Vurdering
Storfjord kommune har gjort en vurdering i h.h.t. § 10 i forskrift om konsekvensutredning om
tiltaket bør konsekvens utredes, men kommet til at det ikke er nødvendig. Tiltaket er ikke av et
slikt omfang at det vil kunne få negative konsekvenser for miljøet. Området har skog av så lav
bonitet at markslaget ikke er markert på gårdskart som produktiv skog, det er videre svært gode
drenerende masser som hindrer fare for avrenning til vassdrag. Det er heller ingen truede eller
vernede arter i området, eller en naturtype som trenger særlig vern.
Hvis ikke nydyrking er iverksatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt frafaller denne tillatelsen.
Jf § 4 i forskrift om nydyrking.
Rådmannens innstilling
Søknad av 12 oktober 2018 om godkjenning fra Lockert Gårdsdrift AS av plan for nydyrking av
49.8 dekar på eiendom 54/16 godkjennes.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

111
12

RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Støtte til nydrkning

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Lockert Gårdsdrift AS
Adresse:
Fosseveien 436
Mobil:
90142715
E-post:
halocker@online.no
Organisasjonsnummer:
913569628

Kontaktperson:
Hans Lockert
Postnr.:
9046
Telefon:
-

Poststed:
OTEREN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
47761839043

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Geitbruk
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Oppdyrking og inngjerding av nybrott.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Sum kostnad

373 500
373 500

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

99 600
273 900
0
0
0
373 500

Tilskudd fra andre

-1-
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Ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Etter informasjon fra landbrukskontoret i Storfjord har jeg fått opplyst at det er foreslått nye vedtekter som
omfatter nydyrking, og at det hvis dette blir vedtatt gis en støtte per daa. Søker derfor om støtte til nydyrking
etter den eventuelle nye vedtekten.
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-

113

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/158 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

08.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Søknad bolysttiltak, blomster Oteren bygdeutvalg
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2019-0012

Saksopplysninger
Oteren bygdeutvalg søker om kr 15 000 i støtte fra næringsfondet til innkjøp og utsetting av
blomster og blomsterkasser på Mælen, Skaidi Bru, Oteren sentrum, Tverrdalsveien og Otertun.
Totale utgifter er kr 32 500, med innkjøp blomster og kasser kr 15 000 og eget arbeid kr 17 500.
Vurdering
I henhold til vedtekter for næringsfondet III) stedsutvikling, kan midler blant annet gå til bolystog trivselstiltak. Det kan gis tilskudd inntil 25% av godkjente kostnader, her kr 8 125. Det er
tidligere gitt kr 15 000 til sammenlignbare tiltak til hhv Skibotn bygdeutvalg og Vestre Storfjord
Lysløypelag. Oppsett av timer eget arbeid varierer i søknadene. For likhetsprinsipp anbefales det
at omsøkt beløp kr 15 000 tildeles, slik at størrelse tilskudd forskjønningstiltak i regi av
bygdeutvalg legges på samme nivå.
Rådmannens innstilling
Oteren bygdeutvalg tildeles inntil kr 15 000 for innkjøp og utsetting av blomster og
blomsterkasser sommeren 2019.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Søknad om forskjønningstiltak Oteren

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Oteren bygdeutvalg

Jan-Arild Larsen

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Nordlysveien 372

9046

OTEREN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

95901566

-

-

E-post:

Bankkonto:

jan.arild.larsen@storfjord.net

47401265143

Organisasjonsnummer:

997609638

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

bygdeutvalg
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Planter i blomsterkasser på Mælen, Skaidi bru, Oteren sentrum, Tverrdalsveien, Otertun mv.
Bygdeutvalget har per i dag 5 blomsterkasser, men det må kjøpes inn noen nye.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid (kjøp, utkjøring, planting, vann)
Innkjøp blomster, muld mv.
Innkjøp blomsterkasser/ampler
Sum kostnad

17 500
5 000
10 000
32 500

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

15 000
17 500
0
0
0
32 500

-1-
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Tilskudd fra andre

Ingen, annet enn eget arbeid
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

nei
Andre opplysninger

ingenting
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/634 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

09.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
32/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Skibotnhallen. Søknad iht avtale, lokale utstillere
Henvisning:
Årlig tildeling, avtale med Skibotnhallen, 2007.
Vedlegg
1 Soknad-2019-0022

Saksopplysninger
Storfjord kommune inngikk i 2007 avtale med Skibotnhallen for tilgang til areal for lokale/ikkekommersielle utstillere. Avtalen gjelder for både sommer og vintermarked, med kr 40 000 per
år.
Vurdering
Avtalen har løpt i flere år, håndtert med søknad og utbetaling fra næringsfond. Det anbefales at
søknaden innvilges.

Rådmannens innstilling
Skibotnhallen tildeles inntil kr 40 000 for tilrettelagt areal til lokale utstillere på sommer og
vintermarked, iht avtale.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Lokale utstillere Skibotnmarked 2019

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
SKIBOTNHALLEN AS
Adresse:
Skibotsveien 258
Mobil:
92608864
E-post:
post@skibotnhallen.no
Organisasjonsnummer:
950596996

Telefon:
-

Kontaktperson:
HERLEIF NIKOLAISEN
Postnr.:
Poststed:
9143
SKIBOTN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
47850905947

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Lokale ikke kommersielle utstillere ved Skibotn Sommermarked og Julemesse 2019
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Skibotnmarked er et tradisjonelt handelsmarked som arrangeres for 28 gang i år. Små lokale hjemmeprodusenter
av huslflid og håndtverksartikler er en viktig del av markedets identitet.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Største eierne er Skibotn Idrettslag og Skibotn Skytterlag

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Sum kostnad

160 000
160 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

40 000
120 000
0
0
0
160 000

-1-
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Tilskudd fra andre
Ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei
Nei
Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Eget arbeide gjelder markedsføring, rigging og rydding før, under og etter markedet. tilskuddet er en viktig støtte
til lokale ikke kommersielle utstillere
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/20 -33

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

09.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
33/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Søknad forprosjekt Cruise Lyngenfjordregionen, Visit Lyngenfjord
Henvisning:
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Prosjektsoeknad-Cruise-Lyngenfjord-forprosjekt
2 Soknad-2019-0013

Saksopplysninger
Visit Lyngenfjord (VL) søker næringsfondet om kr 23 000 for deltakelse i forprosjekt
Cruisenæring i Lyngenfjorden. Totale kostnader er kr 230 000, finansiert 50% av de 5
samarbeidskommunene, 50% fra Innovasjon Norge.
Vedlagte prosjektsøknad cruise Lyngenfjord forprosjekt er oversiktlig prosjektplan med
bakgrunn, formål og aktiviteter: Cruise er i vekst. Cruise er kontroversielt pga stort volum,
overturisme og lokale utslipp, men har også et voksende «explorer» segment med mindre båter
og større grad aktiviteter på land. Som bærekraftig destinasjon vil prosjektet vurdere grunnlag
for positiv lokal verdiskaping i ei cruisesatsing. Prosjektet skal hente erfaring fra Alta, som har
lykkes med vintercruise.
Hurtigruten lanserer i 2021 et helt nytt Explorer cruise der nye opplevelses-destinasjoner langs
kysten skal besøkes. VL er i tett dialog med Hurtigruten og arbeider med tilbud for
Lyngenfjorden som en av de nye destinasjonene. VL legger til grunn at alle gjester skal booke
lokale produkter på land. Hurtigruten er også opptatt av bærekraftig reiseliv og kjøp av lokale
produkter og tjenester.
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Vurdering
Det anses som positivt at VL starter et arbeid med cruiseprodukter i regionen. Det er økning i
explorer-cruise og regionen har mye å tilby. Merket for bærekraftige reisemål har gitt mye
positiv oppmerksomhet for regionen og VL fortsetter utviklings- og markedsarbeid med
naturbasert, bærekraftig region som profil. Innovasjon Norge (IN) bidrar generelt veldig godt i
finansiering av utviklingsprosjekt. Med 5 samarbeidende kommuner og medfinansiering fra IN
blir finansiering fra næringsfond beskjeden.
VL mottar årlig kr 200 000 gjennom en tjenesteavtale med hver kommune. Selv om regionen er
utvidet med 2 kommuner, er samlet nivå på kommunenes bidrag det samme som tidligere, kr 1
million. Næringsbidrag og salgsinntekter øker fortsatt, men VL er avhengig av
prosjektfinansiering til utviklingsarbeid.
En lokal aktivitetsbedrift som har kontakt med explorer-segmentet har flere ganger henvendt seg
til kommunen vedrørende nødvendig oppgradering av forholdene i Skibotn havn. Det
understrekes at det er stor interesse for aktiviteter og opplevelser man kan tilby rundt Skibotn og
i Storfjord, men havneforhold er kritisk for å kunne ta imot dette segmentet. Gjennom NTR
Regionråd etableres nå hovedprosjekt Havnesamarbeid i Nord Troms. VL sitt cruiseprosjekt og
havneprosjektet bør koordineres.
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond kan tiltaket både ses under II)
Bedriftsutvikling som utviklings-/veksttiltak, markedsføring, samarbeidsprosjekt og under III)
Stedsutvikling som reiselivstiltak.
Det anbefales at søknaden innvilges.
Rådmannens innstilling
Visit Lyngenfjord tildeles inntil kr 23 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til prosjekt
Cruisenæring i Lyngenfjorden.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Til
Innovasjon Norge
Alle medlemskommunene i VL

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

8. februar 2019

PROSJEKTSØKNAD:
FORPROSJEKT CRUISE LYNGENFGJORDREGIONEN
Cruise
Cruisenæringen er en viktig næring for norsk reiseliv langs kysten og det er estimert at en halv million
gjester vil gå på land i nordnorske havner fra cruiseskip i 2019, noe som vil være en økning med 16% fra
2018. Det er estimert at hver ilandstigende passasjer legger igjen rundt kr 860,-.1
Men cruisenæringen har også blitt mye omdiskutert pga. sitt miljøavtrykk, manglende verdiskapning og
overturisme.
Mange havner i Sør-Norge vil nå innføre restriksjoner mot cruisenæringen, blant annet sette et tak på
antall cruisegjester per dag2. Svalbard har en slik ordning allerede, mens resten av Nord Norge, per i dag,
ikke ønsker seg noen restriksjoner3.
Denne diskusjonen har i det siste skapt mange reaksjoner om hvordan Norge som reisemål skal forholde
seg til denne næringen4.
Visit Lyngenfjord har flere ganger blitt oppfordret til å satse på cruisenæringen for å få flere gjester til
regionen, både fra politisk hold og fra enkelte reiselivsbedrifter. Samtidig er det en god del stemmer i
regionen som ikke ønsker seg cruisenæring pga. nevnte utfordringer.
Per i dag har ikke Visit Lyngenfjord jobbet mot cruisenæring pga. manglende ressurser. Samtidig kan vi
se potensialet i denne næring som kan være bra for reiselivet i regionen.
Siden 2017 er destinasjonen merket som et bærekraftig reisemål, noe som forplikter regionen til å utvikle
seg på en bærekraftig måte.

1

http://cnns.no/2019/01/28/large-cruise-growth-in-2018-good-prognoses-for-smaller-ports-in-2019/
https://www.ba.no/nyheter/cruiseturisme/politikk/bergen-kommune-innforer-cruise-tak/s/5-8-666163
3
http://www.reiselivinord.no/2019/02/cruise-fra-fjord-motnord/?fbclid=IwAR11vbbkYZH5I1PBQ9kBLsRg5EeEnDjqYU_yXMfsrJ-K56kDaMxT0AuDdzc
4
https://www.thetravelinspector.no/news/advarer-mot-cruisebomber-i-nord-norge
2

VISIT LYNGENFJORD AS
Visiting address:
Nordkalottsenteret
NO - 9143 Skibotn
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Postal address:
Postboks 74
9148 Olderdalen

Tlf. +47 77 21 08 50
Email:
Org.nr. 911 611 538 MVA

En aktuell sak som gjør prosjektet enda mer viktig er, at Visit Lyngenfjord er forespurt å være en DMC for
Hurtigruten sine «Explorer-turer» fra 2021. Visit Lyngenfjord ønsker å håndtere dette pga. at selskapet er
det eneste som jobber for hele regionen og har samtidig et bærekraftig utviklingsfokus også i sin
kommersielle virksomhet.

Prosjektmål
Målet med forprosjektet er å finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på
cruisenæringen og på hvilken måte skal dette evt. gjøres.
Forprosjektet skal avklare dette med reiselivsbedrifter, politikerne og lokalbefolkningen. Skulle reisemålet
bli enig om en satsning, kan forprosjektet være en start for et hovedprosjekt, som skal jobbe med å åpne
regionen for cruisenæringen.
I tillegg skal det gjennom prosjektet tilføres kunnskap til Visit Lyngenfjord AS om håndtering av cruise
operasjoner som DMC i regionen.

Forankring
Visit Lyngenfjord AS vil inkludere alle sine 5 medlemskommuner (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og
Skjervøy), reiselivsbedrifter og lokalbefolkning fra de nevnte kommuner.
God forankring hos kommunen er avgjørende, da hele regionen må stå sammen for å ta en avgjørelse og
følge disse retningslinjer framover.

Prosjektorganisering
Visit Lyngenfjord AS vil ha prosjektledelsen og er prosjekteier.
De fem kommunene må gå inn med midler, slik at forprosjektet blir godt politisk forankret og dermed sikre
at resultatet av forprosjektet også vil være godt forankret hos kommunene.

Samarbeidspartnere
●
●
●
●

Innovasjon Norge
Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Kåfjord Kommune
UiT (Britt Kramvig) vil hjelpe prosjektet med aktuelle forskningsresultater for å sikre en god faglig
forankring
North Adventure (Henriette Bismo Eilertsen) vil støtte prosjektet i form av kunnskapsformidling og
mulighet for å hospitere under gjennomføring av cruise operasjoner hos dem

Innovasjon Norge vil bli holdt løpende oppdatert om prosessen i prosjektet.
Effekter
Forprosjektet vil sørge for en avklart situasjonsbeskrivelse om hva regionen ønsker seg framover i
forbindelsen med cruise og en første kunnskapsløft for selskapet Visit Lyngenfjord i forbindelsen med å
jobbe som DMC for cruise næring.

Foreslått arbeidsopplegg for prosjektet
1. Tiltak – Forberedende arbeid - innsamling av data – April-Mai 2019
1.1. Kartlegging av cruise næring i Norge og i Nord Norge spesielt
1.2. Kartlegge case Alta og en annen destinasjon – hvordan har de jobbet med cruise, effekter
1.3. Hvilket havneforhold og annet infrastruktur kreves for cruisenæring og hvilke havneforhold har
regionen i dag
1.4. Hvilke forutsetninger på produktsiden må destinasjonen ha for å ta imot cruise
1.5. Hvilke føringer/kriterier setter merket Bærekraftig Reisemål for en cruisedestinasjon
2. Tiltak – Involvering av politikere, reiselivsbedrifter, lokal befolkning – Juni – August 2019
2.1. Utarbeidelse av et online spørreskjema, utsendelse og oppfølging
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2.2. Telefon intervju, møter med ulike operatører i nærheten som har jobbet med cruise
2.3. Organisering av 2 møter (Skjervøy, Lyngen) i regionen om å diskutere cruise
3. Tiltak - Innhente kunnskaps som DMC – Juni – Juli 2019
3.1. Dra på studietur til Alta og hospitere under en cruise operasjon
3.2. Utarbeide konkrete produkter for case «Hurtigruten Explorer» i Lyngenfjord regionen
3.3. Implementere prissetting og organisering av nevnte produkter hos lokale reiselivsbedrifter
4. Evaluering og avslutning - September 2019
4.1. Samle alt av input og gjør det synlig
4.2. Komme med en evaluering på evt. muligheter fremover og hva regionen tenker rundt cruise

Kostnader
Det er satt opp følgende kostnadsplan i prosjektet:

Kostnadsposter
1. Prosjektledelse (350 timer)
2. Forvaltning av klyngens fasiliteter

3.
4.

Beløp i NOK
140 000
30 000

Organisering av opplæring,
«workshops» og konferanser
Studietur, hospitering
SUM KOSTNADER

Prosjektledelse
Reisekostnader og
administrasjon
Organisering av 2 workshop

30 000
30 000
230 000

Case Alta

Finansieringsplan
Det er satt opp følgende finansieringsplan:
Aktør
Innovasjon Norge
Kommuner

Beløp i NOK
115 000
115 000

SUM FINANSIERT

200 000

Kontaktinformasjon
Skulle det være noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med:
Navn
Georg Sichelschmidt

Organisasjon
Visit Lyngenfjord

Telefon
45465898

Epost
georg@visit-lyngenfjord.com
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Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Forprosjekt Cruise Lyngenfjordregionen - Storfjord

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Visit Lyngenfjord AS

Georg Sichelschmidt

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Johan Beck veien 23

9143

SKIBOTN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

45465898

-

-

E-post:

Bankkonto:

georg@visit-lyngenfjord.com

47401426252

Organisasjonsnummer:

911611538

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord,
Nordreisa og Skjervøy. Oppgavene til Visit Lyngenfjord er å selge tjenester fra
medlemsbedriftene, markedsføre regionen og utvikle reiselivsdestinasjonen.
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Målet med forprosjektet er å finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på
cruisenæringen og på hvilken måte skal dette evt. gjøres. Forprosjektet skal avklare dette med
reiselivsbedrifter, politikerne og lokalbefolkningen. Forprosjektet kan være en start for et
hovedprosjekt, som skal jobbe med å åpne regionen for cruisenæringen.
I tillegg skal det gjennom prosjektet tilføres kunnskap til Visit Lyngenfjord AS om håndtering
av cruise operasjoner som DMC i regionen.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Prosjektet eies av Visit Lyngenfjord AS.
Visit Lyngenfjord vil ansette en prosjektleder for å gjennomføre prosjektet.

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Organisering av opplæring, workshops, konferanse
Prosjektledelse
Reisekostnader og administrasjon
Studietur, hospitering - Case Alta
Sum kostnad

30 000
140 000
30 000
30 000
230 000
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Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
Sum finansiering

23 000
92 000
115 000
230 000

Tilskudd fra andre

Det søkes sammen beløp fra de andre kommuner Visit Lyngenfjord jobber for.
Det søkes tilskudd fra Innovasjon Norge.
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

se vedlagt søknad med mer informasjon .
Geografi

1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa

Vedlegg
Dokumentnavn
Prosjektsøknad-Cruise-Lyngenfjord-forprosjekt.pdf
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Filstørrelse Dato
255 775 28.03.2019

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/100 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

08.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
34/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Søknad bedriftsutvikling - kompetansemidler Skoglunds Energiservice
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2019-0010
Tidligere tilskudd: PS 12/18 kr 7000,- kompetanseheving.

Saksopplysninger
Skoglunds Energiservice søker næringsfondet om kr 18 425 i støtte til elektrotermografi
sertifisering for landbruksbygg samt innkjøp av termografi kamera. Totale utgifter til kurs,
sertifisering, reiser og opphold er kr 54 700, innkjøp kamera kr 19 000.
Ved å kvalifisere bedriften til å gjennomføre elektrotermografi målinger på landbruksbygg
rigger bedriften seg for større oppdragsmengde. Nye krav pålegger landbruksnæringa å
gjennomføre slike målinger.
Søker har i etterkant av innsendt søknad opplyst at pris kr 19 000 for termografi kamera er
urealistisk. Etter nøyere undersøkelser i markedet viser det seg at kr 70-80 000 må påregnes for
utstyret.
Vurdering
Det er positivt at lokale bedrifter sertifiserer seg for å utføre lovpålagte kontroller hos lokalt og
regionalt næringsliv, både for egen bedriftsutvikling og for utvikling av lokale tjenester.
I henhold til vedtekter for næringsfondet, II) Bedriftsutvikling kan det gis støtte til
kompetanseheving/videreutdanning/kurs og utviklings- og veksttiltak. Det kan gis inntil 25 % av
godkjente kostnader.

128

Termografikamera må anes som et driftsmiddel i virksomheten og kan ikke støttes iht
vedtektene. Oppsatte kostnader til kurs og sertifisering kr 54 700 medtas som godkjente
kostnader, hvorav 25% utgjør kr 28 444.
Det anbefales at omsøkt beløp kr 18 425 tildeles.
Rådmannens innstilling
Skoglunds Energiservice tildeles kr 18 425 fra Storfjord kommunes næringsfond til
elektrotermografi sertifisering av bedriften.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et eget akseptbrev til Storfjord kommune.
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Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Søknad om støtte til NEK 405-1 Elektrotermografi sertifisering

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Skoglunds Enegiservice AS

Tor-Erik Skoglund

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Leirbakken 10
Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91826838

-

-

E-post:

Bankkonto:

tor-er-s@online.no

86014295900

Organisasjonsnummer:

998871530

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Drift av vannkraftverk og Elkontroll av Bolig, Næringsbygg og landbrukseiendom
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Videreutvikle og styrke bedriften og oppdragsmengden med å kvalifisere oss til
elektrotermografi. På landbruksbygg blir det pålagt med termografi i forbindelse med
elkontroll. Pr. dato er det slik at noen forsikringsselskap gir forsikringstaker 10% rabatt for
elsjekk uten termografi og 30% rabatt for elsjekk med termografi. Slik jeg ser det er det helt
nødvendig å ha kvalifikasjoner på termografi for å ta elkontroll. Jeg innehar sertifikat på bolig,
næring og landbruk.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Tor-Erik Skoglund (100%)
Leirbakken 10
9046 Oteren

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid 45 timer
Eksamenskostnad, Bok NEK 405
kurs/opplæring
Overnatting, diett
Reisekostnader est., fly,tog,buss,parkering,km
termografikamera, estimert
Sum kostnad

29 250
5 000
8 950
6 000
5 500
19 000
73 700

-1-
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Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

18 425
21 937
33 338
0
0
73 700

Tilskudd fra andre

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Vi håper på en snarlig og positiv behandling av søknaden, det er flere bedriftskunder som har
kontaktet oss og har sagt at når vi har termografien på plass skal vi ta kontakt. dette er en
næring som er i sterk vekst. Kravet til forebygging fra myndigheter og forsikringsbransjen er
økende på alle felt.
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/175 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

08.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Søknad Næringsforeningen i Tromsøregionen, prosjekt 2000 nye private
arbeidsplasser innen 2022
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2019-0019
2 Aktiviteter til søknaden
3 Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219
4 Menon Verdien av privat naeringsliv i Tromsoe

Saksopplysninger
Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) søker næringsfondet om kr 80 136 i støtte til
prosjekt «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen år 2022». Prosjektet skal
gjennomføres over 4 år.
Totale kostnader er kr 8 millioner. Kr 4,8 avsettes til prosjektorganisasjon og kr 2,6 er
egeninnsats bedrifter. Prosjektet finansieres med kr 2,9 fra Troms fylkeskommune, kr 820 000
fra Tromsø kommune og kr 80 136 fra hhv Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommuner.
Kronebeløp finansiering utgjør kr 4 mill. Øvrig finansiering er egeninnsats NFTR kr 2,4 mill og
egeninnsats bedrifter kr 1,7 mill.
Prosjektet skal gjennomføre en rekke aktiviteter for å styrke sysselsetting i privat næringsliv:







Workshops for å koble næringsliv
Samhandlingsarena mellom NFTR og kommunene, først Tromsø kommune.
Samhandlingsarena Troms og Finnmark fylkeskommune
Oppnå tettere relasjon med folkevalgte – arrangere årlig næringspolitisk debatt
Delta i offentlige planprosesser – påse at privat næringsliv interesser ivaretas
Styrke nordområdepolitikken – to årlige møter med Arctic Economic Council
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Etablere industriklynge
Samarbeid med opplæringskontor mfl for yrkesfaglig kompetanse
Arbeid med rekruttering, etablere årlig arrangement
Etablere eget forum samarbeid UiT-næringsliv
Arrangere årlig mulighetskonferanse
Bidra og være representert i prosjekt og på arenaer som fremmer innovasjon i
næringslivet og bo- og arbeidsmarkedsattraktivitet som eks Flow Coworking,
Norinnova, UiT mfl.
Være vertskap for internasjonale delegasjoner.

Vurdering
Gjennom det tidligere Byregionprogrammet (2014-18) og vedtatt regional strategisk
næringsplan for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune (2018) samarbeider
Storfjord kommune i regionen som denne søknaden retter seg mot.
Planlagte prosjekt er relativt overordnet og generelt, og skal bidra til å sette søkelys på private
arbeidsplasser i etablerte fora og delvis ved å legge til rette for nye arrangement og møteplasser.
Enkelte tiltak som for eksempel rekruttering og styrking av yrkesfagutdanning er områder
kommunene arbeider med i dag gjennom Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter.
Med tilknytning både i NTR regionråd og strategisk næringssamarbeid i Tromsøregionen, vil
Storfjord kommune nødvendigvis gjøre veivalg i forhold til konkrete samarbeidsprosjekt i begge
«regionene». Inneværende søknad fra NFTR anses imidlertid å omfatte aktiviteter knyttet til
NFTR som intresseorganisasjon for sine medlemsbedrifter. NFTR har ingen medlemmer i
Storfjord kommune.
Uten medlemsbedrifter i Storfjord og uten aktiviteter knyttet til Storfjord anses søknaden å falle
utenfor vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond. For eventuell støtte til deler av
prosjektet anbefales det å eventuelt søke på nytt med tiltak som er forankret i næringslivet i
Storfjord kommune.
Storfjord kommune ønsker å være proaktive i samarbeid vi deltar i. Det er viktig å fortsette
samarbeid i næringsforumet, og å følge opp konkrete prosjekt. Videre dialog med NFTR for
samarbeid med lokalt næringsliv og eventuell søknad på konkrete tiltak som iht vedtekter kan
støttes, er viktig.
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås. Tiltaket faller utenfor vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond. Videre
arbeid i næringsforumet i Tromsøregionen og dialog med NFTR kan avdekke om man felles
finner tiltak som vil falle inn under næringsfondets vedtekter.
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Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Trude Nilsen

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Stortorget 1

9255

TROMSØ

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

90920114

-

-

E-post:

Bankkonto:

trude@nftr.no

6443.05.14596

Organisasjonsnummer:

959886091

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Bakgrunnen for prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 er at
regionen har en lav andel sysselsatte innen privat næringsliv sammenlignet med andre
storbyregioner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Våre analyser viser at
verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og tjenester er langt større innenfor
privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private eksporterende næringer har en
verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner kroner mer enn om
disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer
enn i fylkeskommunen eller statlig sektor. De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig
større gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i
Tromsø kommune vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter på
rundt 120 millioner kroner per år. for kommunekassa. Økte skatteinntekter vil være
avgjørende for å kunne opprettholde velferdsnivået i kommunen i årene som kommer.
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Prosjektet skal stimulere til å nå hovedmålet om 2000 nye private arbeidsplasser i
Tromsøregionen innen 2022 gjennom en rekke tiltak.
Se vedlagt budsjett og aktiviteter for utfyllende detaljer om prosjektet.
Prosjektet søker midler over fire år, selv om vi kun får fylt inn 2019 i denne søknaden. Vi ber
likevel om også innvilgelse for hele prosjektperioden.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan
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Kostnadsplan
Tittel

SUM

Bedrifter
Kommunikasjon
Møtevirksomhet
Prosjektorganisasjon
Reiser
Revisorattestasjon
Uforutsette kostnader
Sum kostnad

2 656 200
306 800
249 600
4 821 176
108 000
5 000
55 000
8 201 776

Finansieringsplan
Tittel

SUM

Balsfjord kommune
Egeninnsats bedrifter
Egeninnsats NFTR
Karlsøy kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Troms fylkeskommune
Tromsø-næringsfond
Sum finansiering

80 136
1 673 981
2 434 432
80 136
80 136
80 136
2 952 640
820 176
8 201 773

Tilskudd fra andre

Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Lyngen kommune, Balsfjord kommune og
Karlsøy kommune.
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Ja

Fylkesrådet har behandlet søknad fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, innsendt
21.12.2018 om støtte til prosjektet 2000 nye arbeidsplasser i Tromsøregionen og innvilget
inntil kr 2 952 639 til Næringsforeningen i Tromsøregionen til prosjektet.
Prosjektet vil også søke kommunene om midler:
- Balsfjord
- Karlsøy
- Lyngen
- Storfjord
- Tromsø
Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har satt et mål om 2000 nye private
arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Initiativet ble lansert på Mulighetskonferansen
2018 i april. I den påfølgende tiden har NFTR mottatt en rekke støtteerklæringer fra både
medlemmer, annet næringsliv og offentlige etater. Med denne bekreftelsen på behov fra
regionen vår ønsker vi nå å formalisere initiativet til et konkret prosjekt.
Bakgrunnen for prosjektet er at det i Tromsøregionen i dag er en lav andel sysselsatte innen
privat næringsliv sammenlignet med andre storbyregioner som vi naturlig kan sammenligne
-2-
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond
oss med. En høy andel kommunale og offentlige arbeidsplasser har gitt regionen vår en
stabilitet i nedgangstider, og vi
skal fortsatt verdsette offentlige arbeidsplasser høyt. Initiativet ser på å styrke andelen private
arbeidsplasser. Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av
varer og tjenester er langt større innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor
private eksporterende
næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner
kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer
enn i fylkeskommunen eller statlig sektor. De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig
større gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i
Tromsø kommune vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter for
kommunen på rundt 120 millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for
å kunne opprettholde velferdsnivået i kommunen i årene som kommer. Se vedlagt
Menon-rapport for utfyllende informasjon.
Med bakgrunn i dette søker derfor Næringsforeningen i Tromsøregionen om tilskudd for å
gjennomføre prosjektet. For å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen
innen 2022 vil NFTR gjennomføre et bredt spekter av ulike aktiviteter.
I løpet av fireårsperioden skal det gjennomføres en rekke tiltak som skal stimulere til økt
aktivitet, først og fremst innen eksisterende bedrifter. Prosjektet skal i stor grad fokusere på
økt samarbeid
mellom næringslivet, akademia, offentlige institusjoner, politikere, gründere og internasjonalt
næringsliv. Gjennom å øke kunnskapen om hverandre skapes en felles forståelse som gjør det
enklere å forsere utfordringer som kan hemme vekst i vår region.
Geografi

1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn
Aktiviteter til søknaden.pdf
Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219.xlsx
Menon Verdien av privat næringsliv i Tromsø.pdf
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Workshops med eksisterende bedrifter for å se muligheter for nye
arbeidsplasser.
Å kople ulike næringer sammen vil kunne skape nye muligheter og nye
private arbeidsplasser. Vi ser eksempler over tid (for eksempel Marealis)
bedrifter som knytter deler av sin verdikjede opp mot andre næringer, og
på den måten skaper nye bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil gjennom
Hackaton-inspirerte workshops tilrettelegge for at nye ideer og prosjekter
kan skapes innenfor eksisterende bransjer, eller på tvers av næringer.
TILTAK: Arrangere og gjennomføre halvårlige workshops.
Etablere og gjennomføre samhandlingsarena med kommunene
Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy og Storfjord.
Etablere en møtearena der næringsliv og kommunens ansatte kan møtes i
fellesskap for å finne gode løsninger på de utfordringer næringslivet har i
møtet med kommunen. I jakten på vekst i antall arbeidsplasser har
kommunene en sentral rolle for å tilrettelegge rammebetingelsene. Vi
planlegger å etablere en slik arena i hver av de fem kommunene, og først
i Tromsø da den største aktiviteten og andelen av de nye private
arbeidsplassene er tilknyttet Tromsø by. Vi vil sikre at arenaen blir en
effektiv møteplass hvor næringslivet og kommunen i felleskap meisler ut
en felles retning. Dette vil gi resultater som bidrar til å bygge og utvikle
regionen vår i form av et variert og bredt privat næringsliv. Vi vil gjennom
den allerede etablerte Samhandlingsarenaen med Tromsø kommune ta
med oss erfaringen fra denne inn i etableringen og gjennomføringen av de
fire andre.
TILTAK: Etablere fem samhandlingsarenaer før 31.12.19.
Samhandlingsarena med nye Troms- og Finnmark fylkeskommune.
Etablere en møtearena hvor næringslivet og administrasjonen i den nye
fylkeskommunen i felleskap kan finne gode løsninger og nye muligheter i
grensesnittet mellom næringslivet og fylkeskommunen. Denne arenaen vil
særlig legge vekt på samferdsel i vår region, og finne løsninger som sikrer
en videre vekst i de to nordligste fylkene.
TILTAK: Etablere en samhandlingsarena med den nye fylkeskommunen
før 31.12.20.
Bygge en tettere relasjon mellom næringsaktørene i
Tromsøregionen og de nordnorske folkevalgte.
Gjennom å være en pådriver for etablering og gjennomføring av
debattarenaer skal vi sikre at nye private arbeidsplasser blir satt på
dagsorden hos politikere, lokalt, regionalt og nasjonalt. Verdien av dette
vil være at nye private arbeidsplasser synliggjøres i det offentlige
ordskiftet, og gir positive utslag i den næringspolitikken som til enhver tid
føres.
TILTAK: Arrangere og gjennomføre én årlig næringspolitisk debatt med
henholdsvis lokale- og regionale folkevalgte, samt etablere en møtearena
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med Tromsbenken for å sikre at Tromsregionens næringslivsinteresser blir
hørt på Stortinget.
Formidle kunnskap om verdien av private arbeidsplasser og
verdiskaping gjennom kommunikasjon.
Det er viktig at vi får løftet denne kunnskapen slik at både offentlige
etater, politikerne og den oppkommende generasjoner er opptatt av å
bygge og styrke privat næring. Erfaringen så langt særlig mot kommunalt
hold er at verdiskapingsaspektet ofte detter ut av viktige diskusjoner og
kampen om ressursene. Uten privat næring har kommunen mindre
inntektsstrøm. Dette arbeidet er tenkt gjort via etablering og drift av egen
nettside, kronikker, foredrag, mediekontakt, NFTRs egne kanaler med
mer.
TILTAK: Aktivitetene vil måles gjennom antall publiserte saker, der
målsettingen er minimum 12 kronikker per år og offentlig opptreden hvert
kvartal. I tillegg kan vi telle antall besøk på den egne nettsiden. Målet er
at antall besøk øker for hvert år.
Jobbe med bidrag til ulike planprosesser, slik som strategiske
næringsplaner, RTP, reguleringsplaner, kystsoneplaner og
kommuneplaner.
Påse at de offentlige planverkene uttrykker, og tilrettelegger for flere
private arbeidsplasser gjennom å vektlegge næringslivets interesser og
behov i endelige planverk.
TILTAK: Målsetningen om tilrettelegging for 2.000 nye private
arbeidsplasser skal være uttrykt i alle næringsrelaterte kommunale og
fylkeskommunale planer.
Bidra til å styrke Norges nordområdepolitikk.
Nord-Norge som region blir stadig viktigere internasjonalt. Å sikre at
lokale stemmer som driver næring i arktis blir hørt, vil kunne skape nye
muligheter og sikre en bærekraftig vekst i vår region. Vi vil sikre god lokal
input til Arctic Economic Council for å styrke Tromsøregionens interesser
inn i Arktisk Råd. I tillegg vil vi knytte en sterkere kontakt mellom det
lokale næringslivet og relevante departementer, gjennom å i løpet av
prosjektet og tilrettelegge for en møteplass mellom departementene,
ministere og lokale aktører.
TILTAK: Gjennomføre to årlige møter med Arctic Economic Council, og ett
møte med et relevant departement i løpet av prosjektperioden.
Etablere et dedikert samarbeid gjennom klynger, slik som en
industriklynge.
Gjennom å bygge kjennskap, tillit og felles mål via klyngetankegang, vil
mulighetene for å næringsaktørene til å påta seg større og mer krevende
oppdrag åpne seg. Dette vil gjøre lokalt næringsliv mer konkurransedyktig
og vekstpotensialet vil styrkes.
TILTAK: Etablere en interkommunal industriklynge.
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Koble forskning og næringsliv, spesielt med tanke på å påvirke
fremtidige studieløp for å møte næringslivets behov, næringsPhD'er samt rekruttering og kompetansemekling.
Dagens situasjon med stor mismatch mellom tilgjengelig arbeidskraft og
ønsket kompetanse, hemmer vekst i næringslivet. Ved å sikre tilpasset
utdanningsløp basert på behov kan man sikre bedre match mellom
nyutdannede og næringslivet lokalt. Potensialet for vekst i lokalt
næringsliv må sammenfalle med UiTs studietilbud og forskning. Arena for
å diskutere kompetansebehov med de ulike instituttene og ledelse på UiT.
TILTAK: Etablere et felles forum med UiT og næringsaktører.
Koble næringsaktørenes behov for yrkesfaglig kompetanse opp
mot utdanningsinstitusjonene.
Det er viktig for veksten at næringslivet har tilgjengelig og rett
kompetansen, spesielt innen yrkesfag som har vært utfordrende over år.
Arbeid med å påvirke fremtidige studieløp for å møte næringslivets behov
innen fiskeri, industri, leverandørnæring og bygg/anlegg. Målrettet jobbe
mot økt rekruttering av lærlinger innen ulike bransjer i næringslivet i de
fem kommunene.
TILTAK: Etablere et felles forum med relevante aktører som
opplæringskontorer.
Koble næringslivet opp mot annen kompetanse
Tilgang på kompetanse og arbeidskraft pekes på av mange som særs
viktig i etableringen av nye arbeidsplasser. Mange av arbeidsoppgaver
som trengs løses kan i enkelte tilfeller løses av mennesker med
manglende eller ingen utdanning. Ved å koble næringslivet opp mot
enkelte rekrutteringsfirmaer vil vi kunne sikre en god tilgang på en annen
type kompetanse, som for enkelte bedrifter kanskje ikke har vært vurdert.
Dette vil ikke bare bidra til å skape 2000 nye private arbeidsplasser, men
også fylle disse med mennesker.
TILTAK: Gjennomføre et årlig arrangement rettet mot rekruttering,
gjennom å samarbeide med aktører i regionen som spesialiserer seg innen
et slikt felt.
Etablere og gjennomføre Mulighetskonferansen årlig.
Mulighetskonferansen vil være en møteplass for offentlige
beslutningstakere, næringsaktører og andre interessenter for å sikre
relevant input målet om å skape 2000 nye private arbeidsplasser.
Konferansen vil være rettet mot det lokale næringslivet i regionen, og gi
bedrifter en mulighet til å løfte problemstillinger, gi innsikt og bygge
relasjoner til virkemiddelapparatet. Gjennom å møtes i fellesskap vil nye
ideer og prosjekter kunne ta form, alle med bakgrunn i et felles mål, å
skape nye private arbeidsplasser.
TILTAK: Gjennomføre og arrangere Mulighetskonferansen årlig i Tromsø.
Være en støttespiller for aktører som jobber med innovasjon og
entreprenørskap.

140

For å lykkes med målet om 2000 nye private arbeidsplasser er vi
avhengige av å benytte eksisterende institusjoner aktivt, samt bidra med
relevant innhold til disse som videreutvikler eksisterende prosesser i tråd
med prosjektet.
TILTAK: Være representert og bidragsytende i prosjekter med sikte på
vekst i det private næringslivet, gjennom etablerte aktører som Flow
Coworking, Norinnova og UiT Norges Arktiske Universitet
Være en støttespiller for aktører som arbeider for å styrke
Tromsøregionen som attraktivt bo- og arbeidsmarked
Veksten innen nye private arbeidsplasser er nært koplet opp mot
attraktivitet innen boligmarkedet, infrastruktur, kultur og idrett. Vi skal
være en støttespiller for de prosjektene som bidrar til å øke attraktiviteten
til Tromsø som by, med mål om å sikre en god tilvekst av arbeidskraft.
Gjennom å være en sparringspartner og bidragsyter for de organisasjoner,
idrettslag og kulturtilbud som fremmer et attraktivt bo- og arbeidsmarked
vil vi være en sterk pådriver for å løfte Tromsø som den arktiske
hovedstaden.
TILTAK: Være representert og bidragsytende i prosjekter som tar sikte på
å skape et attraktivt bo- og arbeidsmarked.
Øke internasjonal aktivitet
Vi vil gjennom å delta og ta en aktiv rolle som vert for delegasjoner bidra
til å fremme Tromsø og det arktiske som en attraktiv region for nye
private arbeidsplasser. Vi vil vise frem Tromsø og Nord-Norge gjennom å
fasilitere og tilrettelegge for videre dialog på tvers av landegrensene.
TILTAK: Vi skal delta og ta en aktiv rolle som vert for internasjonale
delegasjoner, og vise frem Tromsøs eksport.

141

Kostnader
Prosjektorganisasjon
Prosjektadministrasjon
Adm. overhead
Møtevirksomhet
Planarbeid
Arrangement (Gjennomføre)
Arbeid med klynge
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering
Arbeid med kommunikasjon, media, marked
Reisetid
Bedrifter
Fagrådsmøter NFTR
Mulighetskonferansen
Samhandligsarena TOS
Samhandlingsarena Balsfjord
Samhandlingsarena Karlsøy
Samhandlingsarena Lyngen
Samhandlingsarena Storfjord
Workshops
Samhandlingsarena fylket
Annen innsats
Møtevirksomhet
Workshops
Deltakelse konferanser
Mulighetskonferansen
Kostnader ved møtevirksomhet
Samhandlingsarena
Kommunikasjon
Nettsted: etablering og drift
Kampanjer på SoMe
Konsulenttjenester
Reiser
Revisorattestasjon
Uforutsette kostnader
SUM

2019

2020

138 750
256 244
277 500
22 200
166 500
66 600
83 250
111 000
83 250

138 750
256 244
277 500
22 200
166 500
66 600
83 250
111 000
83 250

384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
0
12 000

384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
12 600
12 000

10 000
21 400
15 000
16 000
0

10 000
21 400
15 000
16 000
0

1 200
3 000
72 500
27 000
0
15 000

1 200
3 000
72 500
27 000
0
15 000

2 040 994

2 053 594

Finansiering

2019

Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Karlsøy kommune
Balsfjord kommune

8 201 774
8 201 774
8 201 774
8 201 774
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36,0 %
10,0 %
1,0 %
1,0 %

Lyngen kommune
Storfjord kommune
Egeninnsats bedrifter
Egeninnsats NFTR

8 201 774
8 201 774
8 201 774
8 201 774

1,0 %
1,0 %
20,41%
29,59%

SUM

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra k

Finansiering
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Karlsøy kommune
Balsfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Egeninnsats bedrifter
Egeninnsats NFTR
SUM

2019
36,0
10,0
1,0
1,0
1,0
1,0
20,4
29,6
100

143

2020
36,0
10,0
1,0
1,0
1,0
1,0
20,4
29,6
100

2021

2022

Totalt
4 821 174

138 750
256 244
277 500
22 200
166 500
66 600
83 250
111 000
83 250

138 750
256 244
277 500
22 200
166 500
66 600
83 250
111 000
83 250

555 000
1 024 974
1 110 000
88 800
666 000
266 400
333 000
444 000
333 000
2 656 200

384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
12 600
12 000

384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
12 600
12 000

1 536 000
576 000
151 200
28 800
28 800
28 800
28 800
192 000
37 800
48 000
249 600

10 000
21 400
15 000
16 000
0

10 000
21 400
15 000
16 000
0

40 000
85 600
60 000
64 000
0
306 800

1 200
3 000
72 500
27 000
0
15 000

1 200
3 000
72 500
27 000
5 000
10 000

4 800
12 000
290 000
108 000
5 000
55 000

2 053 594

2 053 594

8 201 774

2019

2020
734 758
204 099
20 034
20 034

36,0 %
10,0 %
1,0 %
1,0 %

8 201 774
2021

739 294
205 359
20 034
20 034

36,0 %
10,0 %
1,0 %
1,0 %
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2022
739 294
205 359
20 034
20 034

36,0 %
10,0 %
1,0 %
1,0 %

739 294
205 359
20 034
20 034

20 034
20 034
416 567
605 434

1,0 %
1,0 %
20,41%
29,59%

2 040 994

20 034
20 034
419 138
609 666

1,0 %
1,0 %
20,41%
29,59%

2 053 594

20 034
20 034
419 138
609 666
2 053 594

1,0 %
1,0 %
20,41%
29,59%

20 034
20 034
419 138
609 666
2 053 594

vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR ta

2021
36,0
10,0
1,0
1,0
1,0
1,0
20,4
29,6
100

2022
36,0
10,0
1,0
1,0
1,0
1,0
20,4
29,6
100
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Totalt
2 952 639
820 177
80 135
80 135
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80 135
80 135
1 673 982
2 434 433

søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.
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Timeoversikt NFTR
Prosjektleder

Prosjektadministrasjon
Møtevirksomhet
Planarbeid
Arrangement (Gjennomføre)
Arbeid med klynge
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering
Arbeid med kommunikasjon, media, marked
Reisetid
Prosjektmedarbeider Prosjektadministrasjon
Møtevirksomhet
Planarbeid
Arrangement (Planlegge, gjennomføre)
Arbeid med klynge
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering
Arbeid med kommunikasjon, media, marked
Reisetid
SUM

Timer
139
278
19
93
19
46
93
46
93
185
19
185
93
93
93
93
1 582

2019
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Administrativ overhead 27 % per år

Timeoversikt Bedrifter
Fagrådsmøter NFTR
Mulighetskonferansen
Samhandligsarena TOS
Samhandlingsarena Balsfjord
Samhandlingsarena Karlsøy
Samhandlingsarena Lyngen
Samhandlingsarena Storfjord
Workshops
Samhandlingsarena fylket
Annen innsats
SUM

SUM TIMER I PROSJEKTET
Prosentvis andel egeninnsats NFTR
Prosentvis andel egeninnsats Bedrift
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Timer
640
240
63
12
12
12
12
80
0
20
1 091

2 673
59,18%
40,82%

2019
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2019
SUM
83 250
166 500
11 100
55 500
11 100
27 750
55 500
27 750
55 500
111 000
11 100
111 000
55 500
55 500
55 500
55 500
949 050

Timer
139
278
19
93
19
46
93
46
93
185
19
185
93
93
93
93
1 582

2020
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

256 244

SUM
83 250
166 500
11 100
55 500
11 100
27 750
55 500
27 750
55 500
111 000
11 100
111 000
55 500
55 500
55 500
55 500
949 050

Timer
139
278
19
93
19
46
93
46
93
185
19
185
93
93
93
93
1 582

2021
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

256 244

2019
SUM
384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
0
12 000
654 600

Timer
640
240
63
12
12
12
12
80
21
20
1 112

1 603 650

2 694
58,72%
41,28%

2020
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

256 244

SUM
384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
12 600
12 000
667 200

Timer
640
240
63
12
12
12
12
80
21
20
1 112

1 616 250

2 694
58,72%
41,28%
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SUM
83 250
166 500
11 100
55 500
11 100
27 750
55 500
27 750
55 500
111 000
11 100
111 000
55 500
55 500
55 500
55 500
949 050

2021
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

SUM
384 000
144 000
37 800
7 200
7 200
7 200
7 200
48 000
12 600
12 000
667 200

1 616 250

Timer
139
278
19
93
19
46
93
46
93
185
19
185
93
93
93
93
1 582

2022
Pris
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

SUM
83 250
166 500
11 100
55 500
11 100
27 750
55 500
27 750
55 500
111 000
11 100
111 000
55 500
55 500
55 500
55 500
949 050
256 244

Timer
640
240
63
12
12
12
12
80
21
20
1 112

2 694
58,72%
41,28%

2022
Pris SUM
600
384 000
600
144 000
600
37 800
600
7 200
600
7 200
600
7 200
600
7 200
600
48 000
600
12 600
600
12 000
667 200

1 616 250

6 463 154
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NOTAT

VERDIEN AV PRIVAT NÆRINGSLIV I TROMSØ

MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2018
AV TORBJØRN BULL JENSEN og Leo A. Grünfeld
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Forord
Dette notatet er skrevet på oppdrag for EBA Hålogaland og Næringsforeningen i Tromsø-regionen. Prosjektet
har som mål å synliggjøre den rolle privat næringsliv spiller for vekst og utvikling av en større norsk by. Menon
Economics står ansvarlig for alt innhold i rapporten.

______________________
Januar 2018
Leo A. Grünfeld
Menon Economics
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1.

Sysselsetting i Tromsø: Privat eller offentlig?

I Tromsø kommune er det sysselsatt nesten 43 000 personer. 55 prosent av disse jobber i privat sektor mens de
resterende jobber i offentlig. Når vi sammenlikner dette med situasjonen for Troms fylke og Norge samlet, figur
3 under, ser vi at andelen offentlig ansatte er noe høyere i Troms fylke totalt, men langt lavere for Norge samlet
(32 prosent).

Figur 3: Sysselsetting fordelt på sektorer for Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014)
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Som vi ser av figuren over er det den høye andelen statlig og fylkeskommunal aktivitet som gjør at Tromsø skiller
seg ut. Andelen statlige og fylkeskommunalt ansatte er 130 prosent (16 pp.) høyere enn for Norge samlet. Det
er særlig andelen med sysselsatte i privat eksporterende næringsliv som er lav i Tromsø. Her finner vi næringer
som primært eksporterer sine varer og tjenester ut av byen eller landet. Sjømat, reiseliv, offshore/maritim,
energi, teknologi og finans inngår i denne delen av næringslivet.
Hvordan er så omfanget av privat næringsliv i Tromsø sammenlignet med andre større byer i Norge?. Tromsø er
en av Norges ti største kommuner med en befolkning på 75 000 innbyggere1. Hos Kommunenes Sentralforbund
er Tromsø betegnet som en av 5 norske storby-regioner. I byregionen er Tromsø kommune helt dominerende.
Arbeidsmarkedet i Tromsø skiller seg markant fra arbeidsmarkedet i andre storbyer. Tromsø har en svært stor
andel statlig og fylkeskommunalt ansatte. I rapporten Verdiskapingsevne i norske storbyer er den statlige
sysselsettingsandelen beregnet til 30 prosent (tall for 2011 - se tabellen under). Det er en over dobbelt så stor
andel som det vi finner i andre storbyer. Det er ingen grunn til å forvente at forholdene har endret seg markant
de senere årene. Dette er et viktig budskap fordi det er i storbyene at vi særlig finner opphoping av statlige og
fylkeskommunale arbeidsplasser, på grunn av sykehus, universiteter, høyskoler, etater og fylkesadministrasjon.
Men opphopingen er langt sterkere i Tromsø enn i de andre storbyene.

1 Befolkning

er for 3. kvartal 2017 (SSB). Sysselsettingsgrad er fra 4. kvartal 2016 (SSB). Verdiskaping er for 2015, hentet
fra Menons Kommunefordelte nasjonalregnskap 2014 justert opp med 3,3% vekst fra SSBs fylkesfordelte
nasjonalregnskap for Troms fylke.
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Tabell 3 Sektorenes andel av totalt antall sysselsatte i storbyregionene (2011). Kilde: Menon og SSB

Samtidig er andelen sysselsatte i privat eksporterende næringsliv langt lavere i Tromsø enn i de andre storbyene.
Antall ansatte i kommunal sektor og i lokal privat tjenesteyting er derimot på linje med de andre store byene.
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2.

Verdiskaping i Tromsøs næringsliv

Verdiskaping er målet på hvor mye som skapes av økonomiske verdier i samfunnet. Det måles som produksjon
fratrukket alle innsatsvarer og innsatstjenester. For Norge som land summerer all verdiskaping seg til BNP
(bruttonasjonalprodukt).
Over 40 prosent av verdiskapingen i Tromsø
finner sted i offentlig sektor. Dette er høyt

Figur 1: Verdiskaping i Tromsø fordelt på sektorer. Kilde: Menon

sammenliknet med resten av landet. Den

0,1348

0,2794 Privat eksporterende
Privat lokal
Statlig og fylkeskommunal
Kommunal

offentlige verdiskapingsandelen i Tromsø er 65
prosent høyere enn resten av landet.
Som vi ser av figur 1 til høyre utgjør statlig og 0,2744
fylkeskommunal verdiskaping hele 27 prosent av
verdiskapingen i Tromsø. Dette handler i stor grad
om sykehus, universitet og ulike typer etater og

0,3114

institutter. Til sammenlikning utgjør statlig

verdiskaping kun 11 prosent av verdiskapingen i Norge samlet. Statlig og fylkeskommunal verdiskaping utgjør
altså nesten 160 prosent mer av verdiskapingen i Tromsø enn i landet ellers. Dette er den viktigste årsaken til at
det er så høy andel offentlig, og lav andel privat, verdiskaping i Tromsø.
Figur 2 under viser fordelingen av verdiskaping mellom de samme fire sektorene, som i figur 1, for Troms fylke,
Tromsø kommune og Norge samlet.

Figur 2: Verdiskaping fordelt på sektorer for Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014)
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Figuren over viser at verdiskapingen er fordelt relativt likt for Troms og Tromsø hva gjelder forholdet mellom
privat og offentlig sektor. Forskjellen er at andelen med kommunal verdiskaping er langt høyere i Troms fylke
enn i Tromsø, og tilsvarende en betydelig høyere andel statlig og fylkeskommunal verdiskaping i Tromsø. Dette
betyr at både Troms og Tomsø har en høy andel offentlig verdiskaping sammenliknet med resten av landet, men
at det skyldes høy statlig og fylkeskommunal andel i Tromsø og høy kommunal andel Troms.

Dersom vi sammenlikner verdiskapingen opp mot sysselsettingen får vi et uttrykk for produktiviteten i de ulike
sektorene. I figur 4 under, viser vi den gjennomsnittlige verdiskapingen per sysselsatt i de forskjellige sektorene
i Tromsø, Troms og Norge totalt.
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Figur 4: Verdiskaping per sysselsatt i ulike sektorer i Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014)
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Som vi ser av figuren over er det langt høyere verdiskaping per sysselsatt i privat eksporterende sektor enn i
resten av økonomien.2 Den laveste verdiskapingen per sysselsatt finner vi i privat lokal og kommunal sektor.
Dette synliggjøres i forma av at lønnsinntektene er lavere i disse to sektorene.
Tromsø skiller seg ut fra Troms fylke og Norge samlet ved at verdiskapingen pr sysselsatt i kommunal sektor er
nokså høy. Den høye verdiskapingen i privat eksporterende næringsliv for hele Norge skyldes olje og gassproduksjonen.

Man skal i denne sammenhengen være oppmerksom på at verdiskaping i privat og offentlig sektor ikke måles på
samme måte. I privat sektor har man markedspriser som man kan bruke for å måle verdiskapingen. I offentlig sektor
finnes ikke slike priser og man må derfor ty til lønnskostnader + et mål på kapitalslit og overskudd for å beregne
verdiskapingen.
2
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3.

Effekten av økt sysselsetting i Tromsø

VI har hatt jevn og trutt vekst i sysselsettingen i Tromsø de seneste årene, og sysselsettingen har økt med rundt
10 prosent fra 2008 til 2016.3 Denne veksten har vært drevet av og bidratt til økt verdiskaping for Tromsø. En
videre vekst i sysselsettingen vil være viktig for å opprettholde økonomisk vekst i byen.
All vekst i sysselsetting vil bidra til økt verdiskaping. Det har imidlertid mye å si i hvilke sektorer veksten eventuelt
finner sted. Som vi viste i forrige kapittel er det betydelige forskjeller i den gjennomsnittlige verdiskapingen for
sysselsatte i de forskjellige sektorene.
I figuren under viser vi, i et tenkt eksempel, verdiskapingseffekten av 2000 ekstra sysselsatte i ulike sektorer.

Figur 5: Illustrasjon av verdiskapingseffekten fra 2000 nye sysselsatte i ulike sektorer i Tromsø. Kilde Menon (KNR 2014)
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Som figuren over illustrer vil 2000 nye arbeidsplasser i privat eksporterende næringsliv generere nesten 464
millioner mer i verdiskaping enn hvis arbeidsplassene hadde oppstått i kommunal sektor.
Det er viktig å understreke at beregningene over er grove og ment å være illustrerende, snarere enn presise
estimater. Samtidig er det informasjon i anslagene som er nyttig å trekke ut. For eksempel bør Tromsø
konsentrere seg om å tiltrekke eller etablere arbeidsplasser innen privat eksporterende næringsliv, dersom økt
verdiskaping er målet. Dette vil ha en dobbel gevinst for kommunen, sett opp mot tilsvarende vekst i antallet
kommunale arbeidsplasser. For det første er den gjennomsnittlige verdiskapingen per sysselsatt 14 prosent
høyere for privat eksporterende sektor, slik at man får mer verdiskaping per arbeidsplass. For det andre vil det
gi økte skatteinntekter til kommunen, uten økte kommunale utgifter til lønn og pensjon. Tromsø kommune
hadde i 2016 et driftsoverskudd på 3,3 prosent, som vitner om økonomisk handlingsrom. Samtidig har
kommunen netto gjeld tilsvarende 107 prosent av årlige inntekter eller 82 000 kr pr innebygger. Dette er
betydelig høyere enn landssnittet på 80 prosent av årlige inntekter, og kan bli en økonomisk utfordring dersom
f.eks. renten på gjelden skulle stige betydelig i fremtiden. Å føre en politikk som fremmer økonomisk vekst ved
å tiltrekke private arbeidsplasser kan derfor være gunstig for å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom for
kommunen.

Statistikken over antall sysselsatte byttet i 2015 kilde fra AA-registeret til A-ordningen. Effekten av dette er at tall før
og etter 2015 ikke er perfekt sammenliknbare. Det er derfor usikkerhet knyttet til anslaget på 10 prosent her. SSB oppgir
at beregningene basert på AA-registeret i snitt overvurderte antall sysselsatte. Hvis dette gjelder for Tromsø vil anslaget
på 10 prosent være en undervurdering.
3
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3.1.

Ringvirkninger gjennom underleverandører

Et annet viktig aspekt knyttet til nye arbeidsplasser, utover den direkte verdiskapingseffekten, er potensielle
økonomiske ringvirkninger. Når den økonomiske aktiviteten øker i en sektor vil det utløse økt etterspørsel fra
underleverandører til den sektoren. Ulike sektorer benytter i ulik grad underleverandører og utløser dermed i
ulik grad ringvirkninger. I figur 6 viser vi, for det tenkte eksemplet med 200 flere sysselsatte, hvor stor omsetning
dette vil utløse for underleverandører. Vi antar da at strukturen i økonomien ellers ikke endres som følge av
denne veksten i sysselsetting.

Figur 6: Illustrasjon av omsetningsveksten for underleverandører ved 2000 nye sysselsatte i ulike sektorer.
Kilde Menon (KNR 2014)
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Figuren over viser at økt sysselsetting i privat sektor utløser langt større etterspørsel rettet mot
underleverandører enn ved en tilsvarende økning i sysselsettingen i offentlig sektor. Den klart største effekten
er fra økt sysselsetting i privat eksporterende næringsliv, hvor 2000 nye sysselsatte vil kunne utløse over 2,2 mrd.
i økt omsetning for underleverandører. Økt sysselsetting i privat lokalt næringsliv har også en betydelig effekt i
form av økt etterspørsel mot underleverandører, med anslagsvis 1,3 mrd. kroner i økt omsetning for
underleverandører ved 2000 nye stillinger. Den svakeste ringvirkningseffekten kommer ved økt sysselsetting i
kommunal sektor, med kun 426 millioner i økt omsetning for underleverandører. Dette er et resultat av at drift i
offentlig sektor benytter underleverandører i langt mindre grad enn privat sektor. Det er et vesentlig poeng at
disse tallene kun omfatter etterspørsel etter varer og tjenester i driftsfasen. Dersom de 2000 arbeidsplassene
først krever investeringer i bygg, transportmidler og maskiner vil tallene se annerledes ut. For bygg er det grunn
til å tro at tallene er nokså like på tvers av sektorene. For andre investeringsvarer vil tallene variere kraftig
avhengig av aktivitetsområde.
Det er igjen viktig å understreke at beregningene i figuren over er grove og ikke må tolkes som presise estimater.
Videre tas det ikke høyde for at økt etterspørsel fra underleverandører vil kunne presse prisene på disse
produktene opp og fortrenge andre kjøpere. Anslagene illustrerer likevel et viktig poeng. Hvis man lykkes med å
tiltrekke seg nye arbeidsplasser i privat sektor generelt og privat eksporterende spesielt, vil dette bidra til økt
omsetning for underleverandører til disse bedriftene.
Økt etterspørsel hos underleverandører vil kunne gi en ekstra boost for den økonomiske aktiviteten i og rundt
Tromsø, særlig der det private næringslivet kjøper mye fra lokale leverandører. Hvor stor andel av
underleveransene som leveres lokalt er det vanskelig å anslå. I vareproduserende næringer er andelen gjerne
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lav, mens den er høy i tjenesteproduserende næringer. Det tilsier nok at store deler av den eksporterende delen
av privat næringsliv har en lavere andel lokale underleverandører.
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4.

Tromsø og kilder til vekst i store og mellomstore byer

I to nyere rapporter om vekstmønstre og kilder til vekst i norske byregioner (begge skrevet av Menon Economics)
inngår Tromsø-regionen som egen enhet. Vi ser nærmere på hva rapportene sier om Tromsø-regionen nedenfor

4.1.

Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

I tabellen under rapporteres veksten i verdiskapingen (ikke per innbygger), for samme firedelte næringsinndeling
(Menon 2015). Tallene er for perioden 2000-2011 og har derfor ikke med de siste årenes oljebrems. Sektorer
med relativt lav vekst har fått fargen rød, mens sektorer med relativt høy vekst har fått grønn farge. For Osloregionens vedkommende har man hatt lav vekst i hele økonomien unntatt i statlig sektor. I Kristiansandsregionen
og Stavanger-regionen har man særlig hatt høy vekst i privat sektor (både lokal og eksporterende).

Verdiskapingsvekst i fire sektorer av storbyregionenes økonomi. (Prosentvis vekst fra 2000-2011)

Rapporten er tydelig på at høy vekst i privat eksporterende sektorer gir høy verdiskapingsvekst per innbygger i
storbyregionen, fordi man får utvidet markedet til aktørene i regionen. De andre sektorene er på mange måter
en funksjon av antall personer som bor der og hvor stor inntekt de har.
Tromsø-regionen har i likhet med de fleste andre storbyregionene hatt høy vekst i verdiskaping per innbygger
etter årtusenskiftet. Regionens evne til å øke sysselsettingsgraden i befolkningen er god. Rapporten viser videre
at Tromsø-regionen har lav vekst innen privat eksporterende sektor, mens veksten i de andre sektorene har vært
på linje med andre storbyregioner. Produktivitetsveksten i Tromsø-regionen er lavere enn i Trondheim,
Stavanger og Bergensregionen, men høyere enn i Oslo-regionen og Kristiansandsregionen. Den ligger med andre
ord midt på treet.
Regionen har høy vekst i andelen av de sysselsatte med høy lang og høy kort utdanning, høy vekst i FoU utgifter
totalt og høy vekst i antall yrkesrelaterte overnattinger. Rapporten viser at til tross for høy vekst i FoU-utgifter
har man ikke klart å skape et miljø for høye FoU-investeringer i næringslivet. Tromsø-regionen har også lav vekst
i andel ansatte innen kunnskapsbaserte tjenester. Kunnskapsarbeiderne i regionen arbeider i stor grad i offentlig
sektor. Det er også rom for høyere vekst i antall ansatte innen service og underholdning. Nyetableringsaktiviteten
i regionen er moderat. Investeringsnivået i regionen er også moderat.

4.2.

Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

I rapporten «Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner» (Menon og IRIS, 2016) Sammen med IRIS
presenteres en omfattende studie av drivkrefter bak vekst i 47 små og mellomstore byer i Norge over perioden
2000-2014. Siden årtusenskiftet har en lang rekke små og mellomstore byer i Norge vist imponerende vekst i
både befolkning, sysselsetting og verdiskaping. Rapporten viser følgende motorer bak vekst i byregionene:
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Eksportrettet ressursbasert næringsliv: Stort innslag av eksportrettet ressursbasert næringsliv i
2004 har bidratt til vekst i verdiskaping per sysselsatt (produktivitet) i perioden frem mot 2013.
Næringsgruppen bidro også til å løfte arbeidsproduktiviteten i de små og mellomstore
byregionene i perioden mer enn de andre næringsgruppene.



Servicebasert næringsliv (lokal privat): Servicebasert næringsliv er den klart største
næringsgrupperingen, enten vi måler i form av sysselsetting eller verdiskaping. Innslaget av
servicebasert næringsliv i første år (2004) ser ut til å bidra til høyere arbeidsproduktivitetsvekst i
små og mellomstore byregioner.



Statlig aktivitet: Innslaget av statlig aktivitet i det første året vi ser på (2004) øker i liten grad
arbeidsproduktivitetsveksten4. Næringsgruppens innslag viser samvariasjon med økt
sysselsettingsvekst og til en viss grad også befolkningsvekst i de små og mellomstore byregionene.

Rapporten deler de 47 byregionene inn i fire typer byregioner, basert på sammensetningen av
næringsvirksomhet i regionene. Det er regioner med sterkt innslag av naturressursbasert næringsliv, statlig
virksomhet, service-basert næringsliv og differensiert næringsliv. Årsaken til inndelingen er at innslaget av disse
næringsgrupper samvarierer med ulike typer vekst i regionen. Tromsø faller klart inn under gruppen med mye
statlig virksomhet.
I drøftingen av hvorfor de ulike byene vokser med så ulike fart har vi studert byregionenes avvik fra forventet
vekst. Med avvik fra forventet vekst mener vi da


Byregionens avvik fra gjennomsnittlig sysselsettingsvekst for den typologi som byregionen hører til

Vi er opptatt av dette avviket fordi vi da kan gi en mer detaljert forklaring på veksten som ikke bare har med
næringsstrukturen å gjøre.
Rapporten vurderer i hvilken grad byregionene har et høyt eller lavt innslag av sysselsatte med høyere utdanning.
Dette gjør vi fordi antall sysselsatte med høy utdanning påvirker veksten i alle de fire typene byregioner. Det kan
med andre ord tenkes at avvik fra forventet vekst kan forklares gjennom hvor høyt utdannet arbeidskraften er.
Dermed får vi følgende firefelts-matrise:
Lav andel med høyere utdannet

Høy andel med høyere utdannet

arbeidskraft

arbeidskraft

Høyere vekst enn forventet

1

2

Lavere vekst enn forventet

3

4

4

Det er gjennomgående komplisert å måle produktivitet i offentlig sektor ettersom verdiskapingsmålet er ikke er
verdsatt til markedspriser. Dermed blir verdiskaping stort sett målt som lønnskostnader i offentlig sektor.
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Dersom næringstilknytning og utdanning styrer det aller meste av variasjonen i byregionenes sysselsettingsvekst,
skal de aller fleste byregionene befinne seg i celle 2 (øvre høyre hjørne) eller celle 3 (nedre venstre hjørne). Høy
utdanning forklarer da hvorfor byregionene har høyere vekst enn det næringspreget tilsier.
I figuren nedenfor plasserer vi byregionene inn i de fire cellene. Sentrum av figuren (origo) beskriver den
gjennomsnittlige andelen av sysselsatte med høyre utdanning i byregionene i 2004, samt gjennomsnittlig vekst i
byregiontypen. Beveger man seg oppover langs y-aksen, så har byregionen høyere vekst enn gjennomsnittet for
byregiontypen. Typen byregion er beskrevet med farger (grønn = naturressurs, rød = stat, grå = service/kombi
og blå = diversifisert). Størrelsen på byregionene er representert med størrelsen på sirklene.

1

2

3

4

Figur 8.1: Byregionenes sysselsettingsvekst (avvik fra gjennomsnitt for typen) og utdanningsnivå
(2004):

Det er en overvekt av store byer i celle 2 (øvre høyre hjørne), der også Tromsø befinner seg. Størrelse gir med
andre ord høyere vekst, noe som er i tråd med forventningene basert på økonomisk teori. I Tromsø er veksten
høy (det er en stor by), men likevel lavere enn det utdanningsnivået skulle tilsi. Omfanget av privat næringsliv er
begrenset og dermed oppstår det en mer begrenset interaksjon mellom det offentlige og det private næringslivet
i byregionen, som kan bremse sysselsettingsveksten. I rapporten vises det at Tromsø skårer dårlig på geografiske
indikatorer primært fordi Tromsø i liten grad har et omland. Byen skårer også dårlig på sosioøkonomiske forhold
som studerer i rapporten.
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Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Trivselstiltak i Skibotn

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Skibotn Bygdeutvalg
Adresse:
c/o Annette Ørnebakk Skibotsveien 295
Mobil:
Telefon:
95205134
E-post:
skibotnbygdeutvalg@gmail.com
Organisasjonsnummer:
920811698

Kontaktperson:
Marie Angelsen
Postnr.:
9143

Poststed:
SKIBOTN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
47505581039

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Bygdeutvalg for Skibotn
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Å skape mer trivsel og forskjønnelse i bygda Skibotn gjennom små synlige tiltak. Etter å ha gjennomført en
spørreundersøkelse blant folk i bygda har bygdeutvalget mottatt mange forslag til tiltak som ønskes gjennomført.
Styret ønsker å jobbe videre med prosjektene som ble startet i fjor med forskjønning og andre trivselstiltak i
bygda Skibotn. Vi ønsker blant annet å fikse en bru over Olderelva og sette ut flere bord/benker på strategiske
plasser.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Skibotn Bygdeutvalg eies av bygda Skibotn

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
3 bord/benker á 1700 kr
Blomster, jord etc.
Materiale for å fikse bruen
Sum kostnad

20 000
5 100
5 900
4 000
35 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder

15 000
20 000
0
0
0

-1-
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Sum finansiering

35 000

Tilskudd fra andre
Usikkert - det er søkt om støtte hos andre
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Ja
Næringsfondet hos Storfjord Kommune - våren 2018
Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Ingen
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/243 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

14.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
37/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Trafikktjenester Nord AS, søknad nyetablering
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1

Soknad-2019-0021

Saksopplysninger
Trafikktjenester Nord AS søker næringsfondet om kr 30 000 til kurs og markedsføring i
forbindelse med etablering. Totale kostnader er kr 48 500.
Selskapet startet opp i Storfjord senhøsten 2018 og leverer tjenester som følgebilkjøring,
trafikkdirigering mv. Firmaet eies av Ole Skogmo, Roger Mikalsen og Ronny Johnsen. På sikt
er målsetning å ha 3-4 heltidsansatte. Dette er samtidig en bedrift som har behov for en del
korttids- og deltidsansatte. En av eierne er uføretrygdet og bedriften tilbyr oppdrag for flere som
har redusert arbeidsevne.
Bedriftens største avtale er per i dag med Mesta.
Vurdering
Det er veldig positivt at det etableres nye bedrifter i Storfjord kommune. For Trafikktjenester
Nord AS er biler største investering/kostnad og selskapet har i dag 4 kjøretøy i drift. Dette er
kostnader som ikke kan dekkes via næringsfond.
Trafikktjenester Nord AS har kostnader med kurs og markedsføring i etableringsfasen. Selv om
enkelte kurs allerede er gjennomført, anbefales det at hele søknaden kan anses som støtte til
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I) Nyetablering, utviklingstilskudd hvor midler kan benyttes til blant annet kompetanseheving
og markedsføring. Det kan tildeles inntil 75% av godkjente kostnader innenfor et maksimalt
tildelingsbeløp på kr 30 000.
Det anbefales at Trafikktjenester Nord AS tildeles inntil kr 30 000 som utviklingstilskudd i
forbindelse med nyetablering av bedrift i Storfjord kommune.
Rådmannens innstilling
Trafikktjenester Nord AS tildeles inntil kr 30 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til kurs
og markedsføring i forbindelse med nyetablering av bedrift.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Søknad utviklingstilskudd, nyetablering

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Trafikktjenester Nord AS
Adresse:
Sommersetlia 31
Mobil:
93400050
E-post:
ole@trafikktjenesternord.no
Organisasjonsnummer:
921707800

Kontaktperson:
Ole Skogmo
Postnr.:
9143
Telefon:
-

Poststed:
SKIBOTN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
15061583278

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Trafikktjenester; trafikkdirigering, følgebilkjøring, mv. Firmaet etablert 17.10.2018.
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Målsetning 3 millioner i årlig omsetning, med 3-4 årsverk. Nedslagsfelt hele Troms. Bedriften har i dag avtale
med Mesta. På sikt ønsker bedriften å sette opp eget bygg for biler, maskiner mv.

En av eierne er delvis uføretrygdet. bedriften skal gi jobb til både eiere, men også andre på
delvis trygd mv som kan arbeide i reduserte stillinger.
Bedriften startet opp uten å søke tilskudd. Bedriften har hatt utgifter til kursing og
markedsføring. enkelte kurs er allerede gjennomført.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Eiere Ole Skogmo 40%, Roger Mikalsen 40%, Ronny Johnsen 20%.

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Arbeidsvarlingskurs, ledere (april 2019)
Arbeidsvarslingskurs (februar 2019)
Markedsføringsmateriell biler
YSK kurs (april-mai 2019)
Sum kostnad

0
3 500
20 000
15 000
10 000
48 500

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid

30 000
0

-1-
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03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

18 500
0
0
48 500

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

Begrunnelse avslag
nei
Andre opplysninger
Ingen
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/153 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

14.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
38/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Lyngsfjord Adventure, søknad støtte til salgskontor i Tromsø
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2018-0034
2 Søknad Storfjord Distriktskontor

Saksopplysninger
Lyngsfjord Adventure AS søker næringsfondet om kr 125 000 til etablering av salgskontor i
Tromsø. Totale kostnader er kr 350 000. Øvrig finansiering er kr 125 000 i eget arbeid og kr
100 000 i egenkapital. Prosjektets kostnader er kr 150 000 produktutvikling, kr 100 000 møter
styringsgruppen, kr 50 000 prosjektledelse og kr 50 000 material og artikler.
Målsetning er å øke andelen salg i Tromsø by til destinasjoner og aktiviteter i distriktene. Hver
aktivitet som tilbys må være tilgjengelig minst 5 ganger i uka med fast opplegg for transport.
Det skal videre investeres i bookingsystemer, markedsmateriell og transporttjenester for å få
salgskontoret operativt.
Flere samarbeidspartnere er nevnt i søknaden, men det fremgår ikke hvilket eierskap
salgskontoret skal ha. I Storfjord kommune er det nordlyscamp på Strandbu camping sammen
med North Experience som er aktuelt salgsprodukt.
Det er sendt lignende, men ikke samme, søknader til de øvrige kommunene. Lyngen kommune
har bevilget kr 80 000 og Balsfjord kommune kr 150 000. Øvrige kommuner har
administrasjonen ikke informasjon fra.
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Vurdering
Med den eksplosive veksten i Tromsø som vinterdestinasjon forstår man betydningen av
synlighet og direkte salg «i Storgata». Lyngsfjord Adventure har til fulle bevist at de lykkes med
sine satsinger. Etablering og salg av tilbud til Nordlysturister er sterkt ønskelig i Storfjord
kommune. North Experience en solid aktivitetsleverandør, i vekst, og det er veldig positivt at en
nordlyscamp blir lagt på og i samarbeid med en etablert campingplass. I prinsipp er tiltaket
positivt for videre satsing på nordlysprodukter i kommunen.
I henhold til vedtekter for næringsfondet, og likebehandling ift tilsvarende saker, anses allikevel
søknaden, slik den foreligger i dag, problematisk pga:
I henhold til Brønnøysundregistrene er søker Lyngsfjord Adventure AS registrert i Balsfjord
kommune, med postadresse Tamokveien 1374 9334 Øverbygd (?).
Kostnader oppgitt i søknad er av helt generell art til en prosess for etablering av salgskontoret.
Det fremgår ikke klart i søknad hvem som er/blir eiere av salgskontoret, og hvem som er
tilslutta med produkter som samarbeidspartnere.
Tilskudd fra næringsfondet kan primært tildeles bedrifter i Storfjord kommune. Storfjord
kommuner er samtidig eier og samarbeidspartner i Visit Lyngenfjord, som også tilbyr booking
og salgstjenester. Destinasjonsselskapene i Troms arbeider nå med utvikling av felles web,
booking og salgstjenester, der økt synlighet i Tromsø er ett av målene. Selv om det er
innlysende at næringslivet selv velger sine salgskanaler, og at tiltak for større satsing på salg av
nordlysprodukter i Storfjord er svært positivt, anses det som prinsipielt problematisk å anbefale
tildeling: Søknad fremgår som en generell støtte til prosess for etablering av et salgskontor, der
søker formelt ikke er registrert i Storfjord kommune.
Administrasjonen har vært i dialog både med Lyngsfjord Adventure og North Experience under
saksbehandlingen. Bedriftene viser til at kostnader i søknad er tilknyttet Storfjord bedrifters
deltakelse, og at tiltaket er viktig for satsingen på økt salg av Storfjord som nordlys-destinasjon.
Slik søknaden foreligger, er dette imidlertid ikke tydelig. Anbefaling fra administrasjonen er at
North Experience og Strandbu Camping selv sender søknad til næringsfondet på bedriftenes
egne kostnader til tiltaket. I henhold til vedtektene for Storfjord kommunes næringsfond punkt
II) bedriftsutvikling kan det gis tilskudd til kompetanseheving/kurs, utviklings- og veksttiltak,
markedsføring og samarbeidsprosjekt.
Det anbefales at søknaden avslås da den faller utenfor vedtektene til Storfjord kommunes
næringsfond.
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås da den faller utenfor vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond.
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Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
SALGSKONTOR I TROMSØ FOR REISELIVET I STORFJORD

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Lyngsfjord Adventure

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Kveldstuvegen 12

9013

TROMSØ

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

97617720

-

-

E-post:

Bankkonto:

hansolavheriksen@gmail.com

94840606850

Organisasjonsnummer:

991662766

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Reiseliv
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Målsetning i prosjektet er å få økt andel av salget innen aktiviteter i Tromsø by ut til
destinasjoner og aktiviteter i distriktet. Dette skal gjøres gjennom samarbeid med aktører i
Lyngen, Målselv og Balsfjord om et felles salgskontor i Tromsø by, drevet kommersielt og
med god synlighet i bybildet. Både overnattingssteder, bespisning og aktiviteter knyttet til
distriktet rundt Tromsø vil bli presentert og selges. Det er kun tjenester som er tilgjengelig
minimum 5 dager i uka som vil bli solgt.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Hans-Olav Holtermann Eriksen (51,5%)
Tor Vidar Nystad (11%)
Roar Nyheim (11%)
Tom Frode Johansen (11%)
John A. Angelsen (14,5%)

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Material og artikler
Produktutvikling
Prosjektledelse
Samarbeidsmøter i styringsgruppen

50 000
150 000
50 000
100 000

-1-
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Sum kostnad

350 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet
03. Egenkapital
04.Eget arbeid
Sum finansiering

125 000
100 000
125 000
350 000

Tilskudd fra andre

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

Begrunnelse avslag

Ingen avslag
Andre opplysninger

Ingen
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn
Søknad Storfjord Distriktskontor.docx

Filstørrelse Dato
15 896 22.03.2019

-2-
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KORT BESKRIVELSE
Storfjord kommune har vokst frem som en sterk reiselivskommune, med North
Experience og Lyngsfjord Adventure som fremste aktører. Parallelt med at Tromsø
by tar en stadig større rolle i den globale reiselivsarenaen, er det stadig mer
krevende å bli synliggjort i Tromsø by. Det er stort behov for økt synlighet og
tilstedeværelse i Tromsø by for reiselivsaktører som har base i distriktet rundt.
BAKGRUNN
Det er blitt et eksepsjonelt utvalg av reiselivsprodukter tilgjengelig i Tromsø by, med
over 100 aktører som tilbyr hundekjøring, samiske produkter og ikke minst
nordlysturer. For vinteren 2017-18 var det 200 000 utenlandske gjester i Tromsø, der
statistikken viser at rundt 50% av gjestene booker aktiviteter og enkelte ganger
overnatting først etter ankomst i Tromsø. Det betyr at en betydelig andel av salget
foregår i Tromsø, til gjester som allerede er ankommet og oppholder seg i byen.
For fire år siden var det kun Visit Tromsø med salgskontor i Tromsø, nå er det over
10 private salgskontor spredt rundt i byen. Det har medført at det kan være vanskelig
å få riktig synlighet og salgstilgang for bedrifter utenfor Tromsø.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Målsetning i prosjektet er å få økt andel av salget innen aktiviteter i Tromsø by ut til
destinasjoner og aktiviteter i distriktet. Dette skal gjøres gjennom samarbeid med
aktører i Lyngen, Målselv og Balsfjord om et felles salgskontor i Tromsø by, drevet
kommersielt og med god synlighet i bybildet. Både overnattingssteder, bespisning og
aktiviteter knyttet til distriktet rundt Tromsø vil bli presentert og selges. Det er kun
tjenester som er tilgjengelig minimum 5 dager i uka som vil bli solgt, og det må være
transport av gjestene fra-til Tromsø som del av tjenesten. Bykontoret skal være en
hub for magasinet Tromso Travel, der gjesten skal styres inn til kontoret. Det er også
en målsetning å få egne salgskontorer på de fleste hotellene i Tromsø, det være
Ishavshotellet, Smart, Thon, Xpress, the Edge m.fl.
For Storfjord vil dette i første omgang involvere flere reiselivsbedrifter i kommunen:
Lyngsfjord Adventure, North Experience og Strandbu camping. Prosjekteier er
Lyngsfjord Adventure med Tromso Travel som prosjektleder ved Hans-Olav Eriksen.
PROSJEKTMÅL
Reiselivsaktører i Storfjord skal sammen med bedrifter innen reiselivet i Lyngen,
Måselv og Balsfjord selge dagtjenester innen aktiviteter som nordlys, hundekjøring
med mer. Dette skal gjøres fra et fast salgssted i Tromsø sentrum og koordineres i
samråd med Tromso Travel om markedsføring og booking. Det skal settes opp faste
avganger daglig fra sentrum til Storfjord for gjestene. Videre skal salgskontoret ha en
aktiv rolle for formidling om distriktet, og Storfjord i seg selv. Det skal investeres i
markedsmaterial, transporttjenester og bookingsystemer for å få bookingkontoret opp
å stå.
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FORANKRING
Prosjektet er i sin helhet forankret i videreutvikling av Storfjord kommune som en
reiselivsdestinasjon.
ORGANISERING
Hans-Olav Holtermann Eriksen er prosjektleder. Styringsgruppen vil bestå av Håvard
Lydersen (Vollan Gjestestue), Mads Kvien (Lyngen Adventure), Bjørn Tore Helgesen
(Aurora Husky), Kirsti Skog (Lyngsfjord Adventure).
SAMARBEIDSPARTNERE
Arctic Explorer (Tromsø)
Lyngen Adventure (Lyngen)
Aurora Spirit (Lyngen)
Aurora Husky (Målselv)
Målselv Fjellandsby (Målselv)
Malangen Resort (Balsfjord)
North Experience (Storfjord)
AKTIVITETER
1. Opprettelse av salgskontor
2. Synliggjøring av distriktet, med hovedfokus på Lyngen, Balsfjord, Storfjord og
Målselv.
3. Utvikling av markedsføringsprofil for tjenester
4. Opprettelse av/samarbeid om faste ruter for gjester inn til kommunene (daglig)
MÅLGRUPPE
Utenlandske turister, sommer som vinter.
RESULTAT
Økt synlighet regionalt, og i reiselivsnæringen. Mer aktivitet ved reiselivsbedrifter i
Storfjord kommune, med påfølgende stabilisering av stab, økt kompetanse med
større innpass i regionalmarkedet.
EFFEKTER
Økt profesjonalisering. Økt omsetning og bedring av resultat i selskapet. Bidra til å
gjøre Storfjord til et spennende lokalområde å bo og jobbe i.
TIDSPLAN
01.04.2019
01.06.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.11.2019

Etablering av prosjekt
Oppsummering av tilgjengelige produkter i kommunen
Ferdigstillelse tilgjengelige tjenester
Tilgjengelighet for salg av tjenester med profil og gjennomføring
Ferdigstillelse av salgsapparat for reiselivsaktører i kommunen
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KOSTNADSOVERSLAG
Totale kostnader i prosjektet er kr 350 000 der det søkes om 35% tilskudd fra
Storfjord kommune pålydende kr 125 000, der oppstart av prosjektet vil være
01.11.18 og avsluttes innen 31.03.2019.
Prosjektledelse
kr 50 000
Produktutvikling
kr 150 000
Material og artikler
kr 50 000
Timer samarbeidsmøte
kr 100 000
SUM kr 350 000
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/173 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

08.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Søknad bolysttiltak - støtte Country Weekend
Henvisning:
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond

Saksopplysninger
Folkets Hus Otertun søker kr 35 000 i tilskudd fra næringsfondet til gjennomføring av Country
Weekend 24-25 mai 2019. Totale kostnader er kr 134 500 hvor kr 94500/270 timer er kostnader
eget arbeid og rundt 40 000 utgifter til arrangementet.
Country Weekend er et samarbeid mellom Folkets Hus Otertun og Storfjord Motorsykkelklubb
og blir i 2019 arrangert for 6.gang. Det er ikke tidligere søkt støtte til arrangementet.
Folkets Hus Otertun arrangerer også årlig romjuls- og høstfest.
Vurdering
I henhold til vedtekter for næringsfondet, III) Stedsutvikling kan det gis støtte til bolyst- og
trivselstiltak, samlings- og møtesteder.
Det er et ønske om å styrke boattraktivitet og bolyst gjennom stedsutviklingstiltak i
næringsfondet. Country Weekend er basert på frivillig innsats og har vært gjennomført over
flere år uten å søke offentlig tilskudd. Sosiale møteplasser er viktige trivselsfaktorer.
Omsøkte beløp er i overkant mulig makssats på inntil 25% av godkjente kostnader. Som støtte
til frivilling innsats med å bygge opp et årlig arrangement, anbefales det å tildele kr 20 000 fra
Storfjord kommunes næringsfond.
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Rådmannens innstilling
Folkets Hus Otertun tildeles kr 20 000 fra Storfjord kommunes næringsfond.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/872 -26

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

22.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Lavkarittet, søknad sponsoravtale
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1

Forslag Sponsoravtale Storfjord kommune

2

Søknad om sponsorstøtte for Lavkarittet 2019

Saksopplysninger
Lavkarittet har tidligere årlig søkt næringsfondet om tilskudd til markedsføring og tilskudd til
tilrettelegging av løype. I år legges forslag til sponsoravtale – eller samarbeidsavtale - mellom
Lavkarittet og Storfjord kommune.
Tidligere tildelinger fra næringsfondet:
2015 kr 100 000
2016 kr 60 000
2017 kr 40 000
2018 kr 30 000
I 2018 hadde Lavkarittet ekstraordinære kostnader til utdanning av vakter kr 50 000. I
saksfremlegg PS 29/18 tar administrasjonen opp problemstillinger rundt årlige tilskudd fra
næringsfondet, og at kommunen bør finne en annen form for støtte til Lavkarittet.
I stedet for tilskudd til markedsføring søker Lavkarittet om sponsoravtale med Storfjord
kommune. Vedlagte sponsoravtale må kun anses som eksempel: Lavkarittet inngår nå ny avtale
med Framtid i Nord ( og del av www.innord gruppen med 8 aviser):
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Lavkarittet arbeider med å utvikle arrangementet og organisasjonen, og å få til samarbeid som
gjør at det blir et flere dagers arrangement i Skibotn/Storfjord. De samarbeider blant annet med
miljøet rundt stifestivalen og det er et arbeid på gang med å arrangere ny stifestival allerede i år,
tilknyttet Lavkarittet. Man ser på ritt og sykkelskole for barn og flere konkurranser. Vinterritt er
også «på blokka». Avtalen med Framtid i Nord går utover kun annonseplass, men knytter seg
mer mot merkevarebygging av Lavkarittet med den utviklinga som planlegges, og Storfjord som
sykkeldestinasjon. Det medfører også at Framtid i Nord dekker og bygger opp om rittet og
arrangementene redaksjonelt.
I selve søknaden fra Lavkarittet er ikke utviklingsplaner og avtalen med Framtid i Nord nevnt,
da dette er «i prosess» nå. Søknaden tar imidlertid opp temaet større oppgradering av traseen i et
mulig samarbeidslag med flere. Dette ble det også redegjort for i PS 29/18. Lavkarittet ser på
dette arbeidet som en del av utviklinga skissert i dette saksfremlegget.
Vurdering
Utviklinga som Lavkarittet arbeider mot er veldig positivt for lokalsamfunnet og for
næringsutvikling. Et arrangement som strekker seg over flere dager gir positive ringvirkninger
og gir grunnlag for flere sidearrangementer og mer «festivalstemning». For denne type
arrangement er det en stor fordel å ha så stort tilbud på camping som vi har i Storfjord. Næringa
er allerede engasjert i Lavkarittet/Stifestivalen og utvikling av sti- og terrengsykling. Visit
Lyngenfjord arbeider aktivt med prosjekt bærekraftig stisykling, som Lavkarittet er oppfordret å
koble på i det videre arbeidet.
Sykkelritt opplever generelt nedgang i deltakerantall, også Lavkarittet. Sti- og terrengsykling
generelt er imidlertid i rivende utvikling og Skibotn/Storfjord er spesielt attraktiv.
I forhold til Storfjord kommunes tidligere tilskudd til markedsføring anses det som mer
hensiktsmessig å inngå en samarbeidsavtale. Detaljer ift innhold, beløp og lengde må avklares
nærmere med Lavkarittet, og når alle detaljer for deres avtale med Framtid i Nord er signert.
Samarbeidsavtale mellom Storfjord kommune og Lavkarittet vil/kan inneholde:
 Logo i annonsering og all kommunikasjon ut, profilering på selve arrangementet
 Fribilletter til rittet. Disse kan eks brukes til premier postkassetrim,
kampanjer/motivasjon fysisk aktivitet, samarbeidspartnere.
 Storfjord kommune får tilgang til film og annet materiell. Markedsføringsvideo som er
under utarbeidelse skal ha dialog med Lavkarittet.
Generelt kan Storfjord kommune og Lavkarittet gjensidig se på hvordan man kan «kryssmarkedsføre» hverandre. Kan kommunen for eksempel bruke Lavkarittet og deres kanaler til
rekruttering? Kobling til arbeid med fysisk aktivitet og folkehelse har vært nevnt.
Vedrørende årlig tilskudd til oppgradering av trasé imøteser Storfjord kommune at Lavkarittet
får fulgt opp plan for større oppgradering slik at årlige kostnader reduseres og blir en
driftskostnad på arrangementet. Storfjord kommunes næringsfond være en blant flere
bidragsytere til ei slik oppgradering.
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I stedet for å gi tilskudd til markedsføring anbefales det at Storfjord kommune følger opp dialog
med Lavkarittet for å inngå en samarbeid-/sponsoravtale, hvor detaljer for innhold, lenge og
årlig beløp blir fastsatt.

Rådmannens innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Lavkarittet. Avtalen erstatter tidligere
tildelinger gitt som tilskudd til markedsføring og tilrettelegging av trasé.
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Sponsoravtale
mellom
Skibotn IL, Lavkarittet org.nr 975 762 424 og
Storfjord kommune org.nr 964 994 129
Pkt.1 Storfjord kommune sine forpliktelser.
1.1

1.2
1.3

Storfjord kommune forplikter seg til å støtte Lavkarittet under arrangementet år 2019, 2020,
2021, 2022 og 2023 med følgende sum:
1. 2019 kr. 50.000,2. 2020 kr. 50.000,3. 2021 kr. 50.000,4. 2022 kr 50.000,5. 2023 kr 50.000,6. Storfjord kommune gis rett til å kjøpe profilering på klær brukt før og under
arrangementet. Dette gjelder også klær som skal selges under arrangementet. Pris for
dette forhandles i hvert enkelt tilfelle.
Skibotn IL sender faktura med betalingsfrist 15. mai 2019, og i uke 12 i de påfølgende år
Plikt til å være en ivrig ambassadør for LR!
Storfjord kommune skal stille til veie logo ved behov.

Pkt. 2 Skibotn IL og Lavkarittets forpliktelser
2.1
a.
b.
c.
d.
e.
d.
e.

Lavkarittet skal profilere Storfjord kommune på følgende måter:
Annonse i avisa Nordlys i perioden primo mai til medio aug. hvor logoen til Storfjord
kommune blir plassert på annonsen til Lavkarittet.
Profilering på plakater, annonser i sykkelmagasiner og på LR sin nettside Lavkarittet.no.
5 fribilletter til kreativ bruk i egen organisasjon.
Rettigheter til å profilere seg ved start og mål. 2 Skilt i målsonen 1X2m Kostnadene ligger på
sponsoren. Arrangør setter opp og tar ned.
Rettigheter til å bruke LR i egen organisasjon og markedsføring. (LR Logo/profil)
Sponsorene i sponsorpoolen vil få bransjeeksklusivitet
Lavkarittet avholdes en gang pr år, 2. lørdag i august.

Pkt. 3 Avtalens gyldighet
3.1
3.2

Denne avtalen er gyldig fra og med 1/5 2019 til og med 31/12 2023
Denne avtalen er skrevet i to eksemplarer. Den er kun gyldig dersom den er underskrevet av
begge parter.

Skibotn

4 / 4 2019

Hatteng

Leder Skibotn IL

4 / 4 -2019

Underskrift Storfjord kommune
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Søknad om sponsorstøtte for Lavkarittet 2019

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Skibotn Idrettslag
Adresse:
Skibotsveien 260
Mobil:
90555052
E-post:
pamelding@lavkarittet.no
Organisasjonsnummer:
975762424

Kontaktperson:
Jan-Arne Jensen
Postnr.:
9143
Telefon:
-

Poststed:
SKIBOTN
Telefon arbeid:
90555052
Bankkonto:
15036166921

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Idrettslag
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Fremme sport og idrett blandt unge og eldre i Skibotn. Lavkarittet har som mål å være Nord-Norges største
terrengsykkelritt med stor satsning på breddeidretten.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Selveid idrettslag

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Annonsering
Deltakelse på messer og andre sykkelritt
Innleid maskinarbeid
Kompetanseheving av frivillige veivakter
Trykking foldere og plakater
Utbedring av trase
Sum kostnad

50 000
10 000
30 000
20 000
5 000
40 000
155 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder

50 000
60 000
45 000
0
0

-1-

185

Sum finansiering

155 000

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Viser til tidligere møter og samtaler med næringskonsulent der begge parter ønsker en flerårig "sponsoravtale"
og at vi i samarbeid med andre parter (Fylkeskommune, Troms Kraft, Statskog etc) skal prøve å få til en
skikkelig oppgradering av hele traseen slik at den kan benyttes av både Lavkarittet og alle som måtte ønske å
utnytte de fantastiske sykkelmulighete som er i Storfjord. Forsleg til sponsoravtale er vedlagt og punkten i avtale
er selvfølgelig åpen for forhandlinger.

Skibotn Il arrangerer Lavkarittet for 23. gang den 10. august 2019 og har vokst til å bli en
merkevare innen terrengsykling i Nord og er det største terrengsykkelrittet i Nord-Norge. En
av hovedgrunnene er at kvalitet er vektlagt foran kvantitet og at vi satser på å ha et ritt som
tiltrekker seg bredden fremfor eliten. Derfor arrangerer vi 4 ritt samme dag med klasser fra
0-9 år 0,5-3 km, 10-15 år 15 km 10 år og eldre 34 km og 17 år og eldre 68 km.
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
570 368 09.05.2019

Forslag Sponsoravtale Storfjord kommune.doc

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/174 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

27.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Oteren Lysløypelag, søknad vedlikehold av sti og gapahuk
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1

Soknad-2019-0017

Saksopplysninger
Oteren Lysløypelag søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 46 000 til oppgradering av
sti og reparasjon av tak på gapahuk. Saken gjelder handicaptilpasset sti som har utgangspunkt
fra Otertun.
Totale kostnader er kr 88 076 – grus kr 38250, materialer kr 7826 og eget arbeid kr 42 000.
Utover omsøkt fra næringsfondet finansieres tiltaket av Lysløypelagets eget arbeid.
Da stien ble etablert ble det gitt spillemidler til tiltaket. Stien er 5 km og inngår i postkassetrim
Storfjord. Kulturkontoret har informert om at oppgradering/vedlikehold at sti er et tiltak det er
mulig å søke Friluftsmidler fra Troms fylkeskommune på (til neste runde 2020).
Vurdering
Det er ei generell utfordring at det fins tiltak- og prosjektmidler til etablering av stier og annen
infrastruktur, men ikke midler til drift og vedlikehold. Prosjektet «bærekraftig
besøksforvaltning» som endelig starter opp sommeren 2018, har som må å finne noen løsninger
på dette – men da mest knyttet mot brukerbetaling ifm kommersiell reiselivstrafikk.
I henhold til vedtekter for næringsfondet faller tiltaket inn under III) stedsutvikling, bolysttrivselstiltak, og det kan tildeles inntil 25% av godkjente kostnader.
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Da stien er etablert og inngår i kulturkontorets arbeidsområder og med mulighet til å søke
Friluftsmidler anbefales det at oppgradering av sti omsøkes der. Ved et eventuelt negativt svar
på søknad eller behov for medfinansiering, kan man søke kommunens næringsfond. Det er
viktig at alle eksterne finansieringsmuligheter benyttes.
Reparasjon av tak gapahuk kan visstnok ikke søkes som friluftsmidler. Det anbefales at
næringsfondet tildeler midler til dette. Direkte kostnader er oppgitt til kr 7826. Eget arbeid kr
42 000 utgjør 120 timer á kr 350. Arbeidstid reparasjon tak gapahuk estimeres til 50 timer, kr
17 500. Totalt godkjente kostnader gapahuk 25 326.
25% av godkjente kostnader utgjør kr 6 332.
I sammenlignbare saker med søknader fra bygdeutvalg m fl., der estimerte timer eget arbeid er
viktigste variabel, har man anbefalt tildelinger som dekker direkte utgifter. Det anbefales at
Oteren Lysløypelag tildeles inntil kr 7826 til reparasjon av gapahuk.
Rådmannens innstilling
Oteren Lysløypelag tildeles inntil kr 7826 til reparasjon av tak på gapahuk.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Oppgradering av tursti

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Oteren Lysløypelag

Halvor Bjarne Karlsen

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Sarabakken 3

9046

OTEREN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91116497

-

-

E-post:

Bankkonto:

hal-bka@online.no

47850723326

Organisasjonsnummer:

993384305

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Lysløype og tursti for handicapede
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Turstien er tilrettelagt for funksjonshemmede og kan brukes av bl.a. rullestolbrukere. Veien er
gruslagt og det er bygd en gapahuk ved enden av løypa. På grunn av slitasje på vei og
gapahuk, trenger begge deler en oppgradering og reparasjon.1.Veien trenger grus og fjerning
av gress/vegetasjon. 2. Gapahuken trenger tetting av tak.3.Bord og benker. 4. Bål/grillsted.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid 120timer x 350,Knust grus til veg
Matrialer til gapahuk og utstyr
Sum kostnad

42 000
38 250
7 826
88 076

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank

46 000
42 000
76
0

-1-
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05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

0
88 076

Tilskudd fra andre

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Ingen
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/317 -11

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

28.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
42/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Plamon AS, søknad investeringsstøtte
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Soknad-2019-0027
2 Soknad-2019-0026

Saksopplysninger
Plamon AS fremmer to søknader på til sammen kr 550 000 til næringsfondet:
1) Støtte til investering industribygg. Totale kostnader kr 4,5 millioner. Investeringen
finansieres med egenkapital kr 1,0 million, banklån kr 3,0 millioner og søknad til
Storfjord kommunes næringsfond kr 500 000.
2) Støtte til investering robotarm. Totale kostnader kr 550 000. Investeringen finansieres
med egenkapital kr 95 000, banklån kr 400 000 og søknad til Storfjord kommunes
næringsfond kr 55 000.
Plamon AS var leietaker i det NORDFRA-bygget i Skibotn. I forbindelse med prosess for mulig
etablering av lakseslakteri med opsjon på kjøp av bygget til lakseselskap, så Plamon seg nødt til
å finne nye lokaler for sin virksomhet. Produksjonen ble flyttet til Nordkjosbotn.
Etablering av lakseslakteri er uavklart og Plamon AS er nå i forhandlinger med NORDFRA om
kjøp av bygget. Eiere bor i Storfjord, bedriften har alltid vært lokalisert i Storfjord og det er
viktig for bedriften å få mulighet til å fortsette virksomheten med base i Storfjord.
Investering i robotarm utgjør en effektivisering av drifta, men er særlig viktig med tanke på
bredere rekrutteringsgrunnlag for bedriften. Arbeidet i bedriften er fysisk krevende, og utelukker
av den grunn flere potensielle arbeidstakere.
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Vurdering
Et veldig trist resultat av prosessen med etablering lakseslakteri, var at Plamon AS så seg nødt
til å flytte virksomheten ut av kommunen. Når eier av bygget ikke viderefører opsjon til
lakseselskapet er det svært positivt at Plamon AS kan få mulighet til å kjøpe bygget. Omsøkt
beløp kr 500 000 til støtte kjøp av industribygg utgjør 11% av total investering.
Vedr investering robotarm utgjør omsøkt beløp kr 55 000 10% av den totale investeringen.
I og med at bedriften pt har måtte flytte sin virksomhet ut av kommune, vurderes søknadene i
henhold til vedtekter for næringsfondet å kunne ses i sammenheng med både punkt 1)
nyetableringer – tiltak som fører til etablering av ny bedrift i Storfjord kommune og punkt II)
bedriftsutvikling – tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og
skaper/legger til rette for nye arbeidsplasser.
Under nyetablering kan blant annet omstilling av eksisterende bedrift som fører til nyetablering,
støttes. Under bedriftsutvikling er blant annet utviklings- og veksttiltak definert som
støtteberettiget.
Vedrørende investering i robotarm kan det være ei vurdering om investeringen skal anses som et
driftsmiddel, og dermed ikke støtteberettiget. I PS 59/16 ble det tildelt kr 20 000 til innkjøp av
rullebord. Det ble der gjort ei vurdering ift driftsmiddel/investering som kom søker til gode.
Investering i robotarm vil for Plamon AS utgjøre ei omstilling av produksjonen som gir
bedriften et bredere rekrutteringsgrunnlag. Det anbefales at søknaden anses som
investeringsstøtte, og kan inngå i tilskuddsgrunnlag.
Omsøkte beløp er totalt sett, kr 550 000, høyt i forhold til hva «normalt» er enkelttildelinger fra
næringsfondet. Søknadsbeløp er imidlertid langt under vedtektenes maksimale ramme med 25%
av godkjente kostnader som tilskuddsgrunnlag.
Det anbefales at søknadene innvilges med omsøkte beløp.
Rådmannens innstilling
1. Plamon AS tildeles kr 500 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til innkjøp av
industribygg.
2. Plamon AS tildeles kr 55 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til innkjøp av
robotarm.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.

192

RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
ettablering kvinne/ ungdomsarbeidsplasser i storfjord

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Plamon AS
Adresse:
øvergårdveien 235
Mobil:
41548464
E-post:
are.angell@storfjord.net
Organisasjonsnummer:
913514483

Kontaktperson:
Are Angell
Postnr.:
9040
Telefon:
-

Poststed:
NORDKJOSBOTN
Telefon arbeid:
41548464
Bankkonto:
15034646810

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Produksjon av deler og utstyr til oppdrettsnæringen i all hovedsak seriepriduksjon
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Vi planlegger å investere i en robotarm som kan sveise ved hjelp av en operatør som styrer den, dette gjør vi for
å kunne rekrutere ungdom og kvinner til plastmekanikerfaget. Plastmekanikerfaget er fysisk tungt, og
hovedtyngden er menn. dette ænsker vi å jøre noe med, derfor søker vi tilskudd for å gjøre en slik innvestering.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Are Angell og Tom Figenschau

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

investering i robotarm
Sum kostnad

550 000
550 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

55 000
0
95 000
400 000
0
550 000

-1-
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Tilskudd fra andre
ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
ingen
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Vi jobber med å prøveå få overta ett eksisterende næringsbyg i storfjord for å ettablere oss der.

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Plamon AS
Adresse:
Øvergårdveien 235
Mobil:
41548464
E-post:
are.angell@storfjord.net
Organisasjonsnummer:
913514483

Kontaktperson:
Are Angell
Postnr.:
9040
Telefon:
-

Poststed:
NORDKJOSBOTN
Telefon arbeid:
41548464
Bankkonto:
15034646810

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Produksjon av deler og utstyr i plast til oppdrettsnæringen, i all hovedsak serieproduksjon, og salg av rør og
rørdeler
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Foretningsiden er i al hovedsak å klare å etablere så mange arbeidsplasser som overhode mulig både for menn og
kvinner i en industridød utkantskommune.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Are Angell og Tom Figenschau

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

kjøp av industribygg
Sum kostnad

4 500 000
4 500 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
03. Egenkapital
04. Lån i bank
Sum finansiering

500 000
1 000 000
3 000 000
4 500 000

Tilskudd fra andre

-1-
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ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
ingen
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/164 -44

Arkiv:

614

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

28.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
43/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Styret i Nordkalottsenteret AS: Avklaring videre tilskudd til
turistinformasjon
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Tidligere behandlet:
PS 67/16
Vedlegg
2

Avtale drift av
turistinformasjon

Saksopplysninger
Styret i Nordkalottsenteret AS rettet 22.05.19 vedlagte henvendelse til Storfjord kommune for
avklaring om videre støtte til turistinformasjon i Nordkalottsenteret. Styret er nå i sluttfase
forhandling med en aktør som planlegger å starte kafedrift. Drift av turistinformasjon med
tilskudd fra kommunen anses som avgjørende for drift av kafeen. Henvendelsen argumenterer
også for viktigheten av å ha en betjent turistinformasjon kontra en eventuell digital løsning.
Kafeen planlegger også å ha åpent på kveldstid for å rette seg mot nordlysmarkedet og styret ber
i henvendelsen om at Storfjord kommune kan vurdere et prosjekttilskudd i en oppstartsfase for å
teste ut dette markedet.
Vurdering
I PS 67/16 ble det redegjort for historikk i saken, der man siden 2011 har planlagt, og
kommunisert til mulige drivere, at kafédrift på Nordkalottsenteret skal støttes med kr 150 000.
Vedtak i sak 67/16 var:
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Kafeen i Nordkalottsenteret skal drive helårig turistinformasjon. For dette betaler Storfjord
kommune kr 150 000 per år. Denne ordningen gjelder for 3 år. Ordningen evalueres i god tid
før 3 år er gått for eventuell videreføring. Det inngås skriftlig avtale.

Vedlagt avtale som ble inngått med kafe ruija/Inga Pirita Wiik.
Kafedriften ble som kjent avsluttet i 2018 og det har siden da ikke vært kafedrift eller
turistinformasjonstjeneste på senteret. Det ble ikke foretatt noen formell evaluering av avtalen
om drift av turistinformasjon før kafedriften opphørte.
Henvendelsen fra styret i Nordkalottsenteret viser til informasjon man har fått fra Storfjord
kommune om at man ikke nødvendigvis ønsker å videreføre samme avtale for turistinformasjon.
Dette har bakgrunn i uformell samtale med næringsrådgiver. Da dette nå følges opp for formell
avklaring i Storfjord kommune fra styret i Nordkalottsenteret, kan næringsrådgiver utdype egne
vurderinger i saken, kommentert punktvis ut fra styrets henvendelse:
Drift av turistinformasjon i Nordkalottsenteret:
Styret viser til at tilskudd til drift av turistinformasjon er en forutsetning for drift av kafé. Ut fra
historikk i saken har administrasjonen forståelse for at både styret i Nordkalottsenteret og
potensielle leietakere anser dette som en grunnleggende forutsetning for kafedrifta. I
henvendelsen tas også opp viktigheten av å ha en betjent turistinformasjon.
Kommentar:
Prinsipielt mener næringsrådgiver at et tilskudd til drift av turistinformasjon, til en bedrift som
har et annet formål og fokus, ofte blir en dårlig løsning som turistinformasjon. Man kan ha noen
brosjyrestativ og kan informere turister som henvender seg ved disk – så fremst personale ikke
er opptatt med primæroppgaver og –kunder. Det utvikles nå digitale løsninger i raskt tempo,
folk bruker mobilen til å hente informasjon. Destinasjonsselskapene i Troms arbeider nå samlet i
et prosjekt for å samkjøre web og bookingløsninger, bedre synlighet og bookbare produkt på
nett for alle destinasjonene er målsetning.
Henvendelsen fra styret viser til at turistinformasjon er kommunal oppgave. Gjennom
tjenesteavtalen Storfjord kommune har med Visit Lyngenfjord ivaretas de såkalte kommunale
informasjons- og vertskapsoppgaver. Riktignok ikke gjennom betjente
turistinformasjonskontorer, men gjennom informasjon på nett av område og produkter, utgivelse
av brosjyrer, ivaretakelse av besøk fra presse og turoperatører mv.
Hver kommune avgjør om man i tillegg skal drive kommunale, betjente
turistinformasjonskontorer. Kåfjord, Lyngen og Skjervøy kommune har etablert digital
turistinformasjon gjennom Visit Lyngenfjord. Etableringskostnader er ca kr 40 000, årlige
driftskostnader ca kr 20 000. I Kåfjord er informasjonsboksene plassert på butikkene, i Lyngen
på biblioteket.
Nordlysturisme:
Henvendelsen fra styret tar også opp nordlysturisme og de negative miljøkonsekvensene dette
etterhvert har medført. Kafeen vil derfor forsøke å holde åpent på kveldstid, særlig for å avbøte
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mangel på toalett. Man anser at nordlysturismen er i lavsesong ift kafe og turistinformasjon, og
medfører ugunstig arbeidstid. Man ber derfor om at Storfjord kommune kan vurdere et
tidsbegrenset prosjekttilskudd for å ha åpent for nordlysgjester og slik få testet ut markedet.

Kommentar:
Nordlysturismen til Tromsø, i stadig større grad spredt ut i en større region, har hatt eksplosiv
vekst og gir ei stor mulighet for næringsutvikling, også i Storfjord. Vi ser at de lokale bedriftene
som retter seg mot nordlysmarkedet, og vintermarkedet generelt, lykkes. Det er allerede et
uutnyttet forretningsmessig potensial i alle nordlysturistene som besøker området. Ut fra alle
prognoser vil veksten fortsette.
Forsøpling og manglende toalettforhold er ei velkjent utfordring. Juni 2019 starter prosjekt
bærekraftig besøksforvaltning opp (samarbeid Tromsø, Karlsøy og Storfjord kommune) hvor
mål er å få til en struktur for kanalisering av trafikk, betalingsløsninger for toalett mv. Dette er
en større prosess som ikke vil gi løsninger «i morgen», men arbeidet går nå i gang og er sterkt
knyttet opp til arbeidet i Merket for Bærekraftige Reisemål.
Formannskapet har tidligere hatt en driftsavtale med IMA Tursenter for å ha egne
toalettfasiliteter åpent «for alle» på sommeren. Denne avtalen har Storfjord kommune gått bort
fra og bygger nå eget toalett i samarbeid med Lyngsalpan Landskapsvernområde. Det er ikke
ønskelig at kommunen skal gi tilskudd til private for å tilby tjenester til besøkende. Det man
ønsker er bedrifter som ser forretningsmulighetene i de besøkende og som ønsker å utnytte dette.
I Skibotn konkret er det også en annen privat bedrift som er enda mer sentralt plassert enn
Nordkalottsenteret, og som «tar unna» veldig mye toalettbesøk uten å motta offentlig støtte.
Essens i saken må være at det er en privat bedrift som nå vil etablere seg i Nordkalottsenteret.
Det er veldig positivt at denne bedriften ønsker å rette seg også mot nordlysgjestene. Vi vet at
kafe ruija så store muligheter i reiselivsmarkedet, både i individuelle gjester til kafeen og
gjennom samarbeid om pakker med andre lokale aktører. Sommer og vinter, men det er vinter
som er høysesong i regionen.
Gjennom næringsfondet kan Storfjord kommune gi tilskudd til både nyetableringer og
bedriftsutvikling. Det er bedriften som skal drive kafeen som må søke om tilskudd. For
nyetablering er det mulighet å søke utviklingstilskudd til bla idéutvikling, markedsundersøkelser
og kompetanseheving hvor det kan tildeles inntil kr 30 000. Innovasjon Norge er også positive
til søknader for produkt-/konseptutvikling i reiselivsmarkedet.
Det totale konseptet til bedriften som skal drive kafé og eventuelt turistinformasjon i
Nordkalottsenteret er det interessante her. Hvordan skal bedriften jobbe mot reiselivsmarkedet?
Er man interessert i å gjøre «mer» ut av turistinformasjon for eksempel ved å tilby salg av
produkter, turer, kanskje sykkelutleie el l? Definerer bedriften seg som en reiselivsbedrift som
skal jobbe aktivt med markedsføring og salg i reiselivsmarkedet, inkludert medlemskap i Visit
Lyngenfjord? Hvordan kan åpningstider gjennom året være? Hva er bedriftens strategi?
Administrasjonen går ut fra at tilskudd til turistinformasjon er forutsatt av både styret og mulige
leietakere i Nordkalottsenteret og at en ny avtale må lages. Det anbefales at eventuell ny avtale
med ny kafedriver utarbeides mer detaljert enn nåværende, og i samråd med Visit Lyngenfjord.
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Styret i Nordkalottsenteret, Storfjord kommune og kafe-bedriften bør ha ei målsetning om å
gjøre «mest mulig» ut av denne tjenesten, også med tanke på visjonen for Nordkalottsenteret
som et «Nordkalottens møteplass».

Det anbefales å ikke gi tilskudd til å holde åpent for nordlysturister. I henhold til vedtekter for
næringsfond (og all offentlig støtte) kan det ikke gis støtte til drift. Skal bedriften rette seg mot
dette markedet, gis det muligheter både i kommunalt næringsfond og i øvrig virkemiddelapparat
til både produktutvikling, markedsutvikling og markedsføring.

Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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Fra: Knut Jentoft (Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no)
Sendt: 27.05.2019 14:40:29
Til: Post Storfjord
Kopi: Trond-Roger Larsen
Emne: FW: angående turistinformasjon og Nordkalottsenter
Vedlegg:
Journalføres
Med vennlig hilsen
Knut Jentoft
Ordfører
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 48065176
knut.jentoft@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no

Årets UKM‐kommune 2012
Tenk miljø ‐ ikke skriv ut denne e‐posten med mindre det er nødvendig

From: Silja S Mattila
Sent: Wednesday, May 22, 2019 1:14 PM
To: Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>
Cc: Hilde Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>; Hanne Braathen
<Hanne.Braathen@storfjord.kommune.no>; Daniel Takvannsbukt <Daniel.Takvannsbukt@storfjord.kommune.no>
Subject: angående turistinformasjon og Nordkalottsenter

Hei.
Styret i Nordkalottsenteret har jobbet med å finne kafevert til å overta kafedriften på
Nordkalottsenteret etter at Kafe ruija sa opp sin avtale. Det har vært flere interessenter og
nåværende styre har gjennomført en grundig intervjurunde. Nå ser det ut til at vi er klare
til å lande en leieavtale. En forutsetning for å få en leietaker til å drive kafé, er likevel at det
gjøres en avtale med Storfjord kommune med henhold til drift av turistinformasjonen.
Lokalisering av Turistinformasjon
Det å drifte en turistinformasjon er en kommunal oppgave. Styret i Nordkalottsenteret
anser det som en selvfølge at turistinformasjonsfunksjonen til Storfjord kommune fortsatt
skal være på Nordkalottsenteret i Skibotn. Nordkalottsenteret er et trafikk‑knutepunkt og
et naturlig stoppested, og har alt av fasiliteter for å ta i mot store og små turistgrupper.
Lokalisering av turistinformasjon sammen med de andre kompetansebedriftene på
Nordkalottsenteret er svært heldig. Kompetansefellesskapet på senteret omhandler språk‑,
kultur‑ og reiseliv og vil gagne konseptutviklingen til turistinformasjonen godt.
Vestvågøy kommune har en turistinformasjonsavtale som ligner den Storfjord kommune
har hatt. I Vestvågøy driftes turistinformasjonen på helårsbasis med kommunalt tilskudd
lokalisert i et kultursenter. Det kommunale tilskuddet for drift av turistinformasjon i
Vestvågøy er 330.000,‑ Driftstilskuddet speiler naturlig nok at besøksantallet i en
lofotkommune er høyere enn i Nord‑Troms.
Digital eller betjent turistinformasjon
Styret i Nordkalottsenteret har blitt informert om at Storfjord kommune ikke nødvendigvis
ønsker å videreføre en driftsavtale med kafevert på Nordkalottsenteret, men at man har
blant annet tenkt på muligheten for en digital betjening av turistinformasjonen. Styret i
Nordkalottsenteret mener det er viktig å videreføre turistinformasjonen til Storfjord
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kommune som en betjent turistinformasjon. Vurderinga vår er at de digitale løsningene
per i dag ikke er gode nok, og at de ikke er i samsvar med dagens satsing på utvikling av
bærekraftig reiseliv. Et viktig fundament i bærekraftsatsingen er kulturformidling og
vertskap, noe som er vanskelig å ivareta uten en betjent turistinformasjon. En stor del av
turistene som besøker Nordkalottsenteret er heller ikke målgruppa for digital satsing og
formidling.
Nordlysturisme
Nordlysturismen til Storfjord har hatt en eksplosiv vekst de siste årene. Noen lokale
bedrifter har klart å selge produkter til nordlysturistene, men den største andelen av
nordlysturistene besøker kommunen uten å kjøpe lokale tjenester. Lokalbefolkningen
merker allerede nå negative konsekvenser av nordlysbussene, i form av søppelflyt og
toalettpapir rundt parkeringsplassene og stygge «bålringer» i naturen. Noen av
campingplassene har også rapportert at deres toalettfasiliteter brukes i stor målestokk
utenfor stengetid. Mangel på toalett‑ og søppelløsninger medfører i så måte et estetisk og
miljømessig problem, samtidig som det genererer utgifter til det lokale næringsliv.
Sesongen for nordlysturisme er egentlig en lavsesong for kafe‑ og turistinformasjon.
Problemet med nordlysturismen er at den medfører særdeles ugunstig arbeidstid da
nordlysturistbussene ankommer først på kveldstid. Styret i Nordkalottsenteret mener
likevel det vil være fornuftig at Nordkalottsenteret forsøker å holde senteret åpent på
kveldstid i nordlyssesongen, i det minste for å avbøte toalettslitasjen som nordlysturistene
medfører lokalsamfunnet. Vi vurderer likevel at kan være vanskelig å få en reell inntjening
på denne turismenisjen, men at det kan være interessant å prøve det ut.
Forslag på løsning
‑ Styret i Nordkalottsenteret anmoder om at Storfjord kommune tilrettelegger for at
det skal være en bemannet Turistinformasjon på Nordkalottsenteret
‑ Styret i Nordkalottsenteret anmoder om at Storfjord kommunen viderefører
praksisen om at kafedriften på Nordkalottsenteret får et fast tilskudd for å drifte
Turistinformasjonen.
‑ Det gis et tidsbegrenset prosjekttilskudd til kafevert for å ha åpent for
nordlysturister, slik at kafevert får en mulighet til å prøve ut lønnsomheten ved
nordlysturisme.
Med vennlig hilsen
Styret i Nordkalottsenteret

Tenk miljø ‐ ikke skriv ut denne e‐posten med mindre det er nødvendig
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AVTALE
DRIFT AV HELÅRIG TURISTINFORMASJON I STORFJORD

Storfjord kommune inngår avtale om drift av helårig turistinformasjon i Storfjord kommune med

Kafé Ruija v/ Inga Pirita Viik i kafeens lokaler på Nordkalottsenteret AS, Johan Beck veien 23, 9143
Skibotn.

Avtalens innhold
Kafé Ruija v/Inga Pirita Viik ivaretar drift av helårsåpen turistinformasjon på vegne av Storfjord
kommune.
Kafé Ruija forplikter seg til å ivareta oppgavene for drift av turistinformasjon med tilgjengelig
personell i hele kafeens åpningstid, kl 10:00-18:00, hele året. Storfjord kommune har ingen krav om
åpent 365 dager i året; stenging ved enkelte helligdager og ved andre forhold der kafeen besluttes
stengt, skal ikke ha innvirkning på denne avtalen. Hvis kafeen og turistinformasjonen besluttes stengt
for en lengre periode ber vi om at Storfjord kommune orienteres.
Kafé Ruija forplikter seg til å ha et eget område i kafeens lokaler tilgjengelig for brosjyrer og
informasjonsmateriell for kommunens og regionens aktører. Med region defineres Visit Lyngenfjord
sitt virkeområde. Det anses som positivt om turistinformasjonen også inngår samarbeid med
turistinformasjon i Kilpisjärvi for gjensidig utveksling av informasjon og materiell. Det anses også som
naturlig at Nord-Norsk Reiseguide er tilgjengelig på turistinformasjonen.
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Samarbeidspartner
Visit Lyngenfjord er Storfjord kommunes destinasjonsselskap. Det oppfordres til samarbeid med Visit
Lyngenfjord for oppdatert informasjon og nyheter vedrørende kommunens og regionens
reiselivstilbud. Det oppfordres også til samarbeid med Visit Lyngenfjord for direkte salg av regionens
produkter fra turistinformasjonen hvis dette er praktisk gjennomførbart for begge parter.

Statistikk
Det skal føres statistikk over besøkende på turistinformasjonen fordelt per nasjonalitet. Statistikk
avleveres til Visit Lyngenfjord som ivaretar kommunikasjon vedrørende reiselivsutviklingen for hele
regionen.

Avtalens tidsbegrensing
Avtalen gjelder fra 15.09.2016 til 15.09.2019.
Avtalen evalueres innen 01.03.2019 før eventuell ny avtale inngås.

Avtalens økonomiske omgang
Storfjord kommune godtgjør kafe Ruija med kr 150 000 årlig for ivaretakelse av turistinformasjon.
Utbetaling kan foretas inntil 4 ganger per år etter anmodning fra Kafe Ruija.

Hatteng 22.februar 2017

Storfjord kommune

Kafe Ruija

Trond-Roger Larsen
Rådmann

Inga Pirita Viik
Innehaver
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/458 -126

Arkiv:

233

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

20.05.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
05.06.2019

Deltakelse i Program for folkehelse (2017-2027) - tiltaksutvikling innen
program for folkehelsearbeid i kommunene
Henvisning til lovverk: Folkehelseloven

Vedlegg:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelse
arbeid-i-kommunen/program-forfolkehelsearbeid-i-kommunene

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
KS, folkehelseinstituttet, helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet har gått sammen
om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 (folkehelseprogrammet).
Formålet med denne nasjonale satsingen på folkehelsearbeid i kommunene er å styrke
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er
prioritert målgruppe. Programmet skal være en innovasjonssatsing ved at kommunene selv skal
utvikle forslag til lokale tiltak til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan
styrkes. Programmet skal også bidra til å fremme kommunebasert forskning. Troms
fylkeskommune er fra 2019 med i tilskuddsordningen. Folkehelseprogrammet i Troms skal
støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: Trygge og inkluderende oppvekst- og
levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale helseforskjeller.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanens samfunnsdel og Kommunedelplaner som er under revidering og under arbeid,
samt skoleutviklingsplan «Kvalitetsstigen 6-16» der et av tre hovedmål er at elevene skal
fullføre videregående opplæring.
Økonomiske konsekvenser
Statlig tilskudd. Prioritering av ressurser til å delta i nettverk og styringsgruppa.
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Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen
Miljøkonsekvenser
Ingen
Folkehelse/friluftsliv
En deltagelse i folkehelseprogrammet vil gi økt kunnskap om forskning og tiltak samt økt fokus
på folkehelse.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
Lyngen kommune er blitt forespurt om å ha en pilotrolle i et interkommunalt samarbeid om
tiltaksutvikling innenfor folkehelse i Nord Troms.
Søknadsfristen for deltagelse i prosjektet er 1.juni 2019.
Kommuner som vil ha rolle som pilotkommuner vurderes spesielt i forhold til:





Plan for å utvikle tiltak bredt og i samarbeid med nabokommuner, og hvordan ta rollen
som pilotkommune
Plan for evaluering
Politisk forankring
Medvirkning fra barn og unge

Storfjord kommune deltok i april 2019 på nasjonal og regional samling om program for
folkehelse. I samtaler med nabokommunen Lyngen og Kåfjord drøftet vi der
hovedutfordringene for barn og unge i vår region med bakgrunn i folkehelseprofilen 2019 og
Ungdata- undersøkelsen. Vi kom fram til at frafall i videregående skole er et område der vi
ønsker å søke om støtte til tiltaksutvikling, samt få bistand til evaluering og eventuelt forskning
på tiltakene.
Et samarbeid med nærliggende kommuner vil både gjøre oss mindre sårbare og gi
tiltaksutviklingen og forskning/evaluering større tyngde.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune vil delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid sammen med
andre Nord Troms kommuner, der Lyngen kommune er vertskommune.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/81 -1

Arkiv:

K00

Saksbehandler: Knut Jentoft
Dato:

05.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/19
4/19
20/19
8/19
45/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord ungdomsråd
Storfjord arbeidsmiljøutvalg
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
13.02.2019
12.03.2019
15.03.2019
08.03.2019
05.06.2019

Klima- og miljøtiltak i Storfjord
Vedlegg
1 Høringssvar fra de ansatte tilknyttet Nordkalottsenteret
2 Høringssvar fra Plan- og drift
Saksopplysninger
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå
energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier,
innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere
utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplanlegging
som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunen kan selv
avgjøre om de ønsker en egen klima- og energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging
i øvrige planverk.
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/
Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan. Kommunen
mangler også en strategi for miljøsystemstyring.

207

Følgende tiltak er ment for å skape en miljø- og klimabevisstgjøring i Storfjord kommune. Det
er viktig å synliggjøre at kommunen tar hensyn til miljøet og klimaet, samt å bevisstgjøre egen
organisasjon om hvordan virksomheten påvirker miljø og klima. Dessuten trenger Storfjord
kommune et grønnere omdømme. Punktene skisserer enkle, konkrete tiltak som lett kan
gjennomføres i påvente av den regionale miljø- og klimaplanen.
Tiltak 1:
Tiltak 2:
Tiltak 3:
Tiltak 4:
Tiltak 5:
Tiltak 6:
Tiltak 7:
Tiltak 8:
Tiltak 9:
Tiltak 10:

Miljø-, plan- og driftsetaten - navneendring
Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus
Prinsippvedtak plast
Strandrydding
ENØK og Earth Hour
Miljømerkede produkter
Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen
El-biler - ladestasjoner
Humlevennlige grøntområder
Medlem i Klimapartnere i Troms

Tiltak 1:
Navneendring til miljø-, plan- og drift.
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for befolkningen
at kommunen har et miljø- og klimaansvar, men navneendringen vil også bevisstgjøre
kommunen om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.
Forslag
Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget endrer
navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.
Tiltak 2:
Miljøfyrtårnsertifisering
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngenfjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at
regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på styrking av sosiale
verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet forankret i Reiselivsplanen for
Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen medførte en nasjonal og internasjonal
markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil det negative omdømme bli stort dersom
regionen ikke klarer å re-merke seg som bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en
miljøprofileringsinnsats fra de inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og
Nordreisa. Første steg var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres.
Neste naturlige steg vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.
Forslag
Prosessen med å miljøfyrtårnsertifisere Skibotn og Hatteng skoler skal gjennomføres.
Rådhuset skal miljøfyrtårnsertifiseres.
Tiltak 3:
Prinsippvedtak mot plast
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største utfordringer. Hvert år
havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Den
viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på avveie, er å begrense bruken av plast.
Kommunen bør gå foran som et godt eksempel for private og for bedrifter. Storfjord kommune
skal jobbe aktivt for å begrense mengden med plast i kommunal virksomhet. Bruken av ikkenedbrytbare engangsartikler kan enkelt unngås. Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper,
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Q-tips og for eksempel sugerør er alle produkter som kan unngås eller erstattes med plastfrie
produkter.
Forslag
Storfjord kommune skal aktivt jobbe for å begrense mengden med plast. Ikke-nedbrytbare
engangsartikler skal unngås eller erstattes med plastfrie alternativer.

Tiltak 4:
Strandrydding
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år
og i havet brytes plasten enda saktere opp. Plast truer alt dyreliv i havet. Sjøfugl er spesielt
utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i
magesekken. Plast finnes både i havoverflaten, men også helt ned til de dypeste av verdens
havområder. Et viktig lokal tiltak er å rydde strendene for plast.
Forslag
Storfjord kommunen skal støtte og stimulere frivillige til å rydde strender og informere om
plast- og marin forsøpling ved en årlig strandrydderuke. Kommunen skal koordinere arbeidet
med strandrydding, blant annet ved tildeling av roder samt tilrettelegge for oppsamling av
strandsøppel.
Tiltak 5:
Enøk og Earth Hour
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt lønnsomt,
Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige investeringer. Bevisstgjøring
av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing, er det enkleste tiltaket en kommune
kan iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir konkrete eksempler på hva slags energisparende
rutiner og tiltak som kan iverksettes i hele kommunen.
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir
oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen WWF som står
bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt
klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å
slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise
at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene
Forslag
Storfjord kommune skal ha kontinuerlig fokus på energisparing. Storfjord kommune skal delta
på den symbolske markeringen Earth Hour hvert år, samt informere innbyggerne i kommunen
om markeringen.
Tiltak 6
Velge miljøvennlige artikler
Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise om produktene er miljøvennlige eller
etiske. Det mest kjente er nok Svanemerket.
Svanemerket ble opprettet som en offisiell miljømerkeordning av Nordisk ministerråd i 1989.
Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. Svanemerket er en del av den offentlige
verktøykassa vi har, for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere
miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.
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Forslag
Storfjord kommune skal velge offisielt miljømerkede produkter der de finnes, med spesielt fokus
på rengjøringsmidler og papir.
Tiltak 7:

Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen.

Forslag
Kommunens hjemmesider skal ha en egen fane om miljø og klima, med informasjon til
innbyggerne om klima- og miljøtiltak i hverdagen.
Tiltak 8:
El-biler – ladestasjoner
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av elbiler
samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste bidrag i å
redusere klimautslipp.
Forslag
Det skal tilrettelegges for normalladestasjoner ved kommunale bygg.
Det skal søkes Enova om støtte til etablering av hurtigladere på Skibotn og i området
Hatteng/Oteren.
Tiltak 9:
Humlevennlige grøntområder
Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene og matproduksjonen, i Norge er humler og
villbier våre viktigste bestøvere av flere typer grønnsaker og de fleste frukt- og bærsortene vi
har. 30 % av alle norske bier- og humlarter er ført opp på Norsk rødliste.
Regjeringen har i 2018 lansert en nasjonal pollinatorstrategi (Nasjonal pollinatorstrategi - Ein
strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt). I denne strategien er
kommunenes rolle for å berge mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter
oppsummert i følgende punkter:
- Kommunene bør øke kunnskapen sin om hvordan de kan forbedre forholdene for
pollinatorer i grønnstrukturen
- Kommunen bør ta hensyn til pollinatorvennlig utvikling og forvaltning av kommunal
grønnstruktur
- Tilrettelegge for pollinatorvennlige områder i arealplanlegging
Forslag
Storfjord kommune skal aktivt legge til rette for pollinerende insekter ved planlegging av nye og
rehabilitering av grøntområder.
Tiltak 10:
Klimapartner Troms
Klimapartnere i Troms er et offentlig-privat samarbeid som:





Formidler klimakunnskap
Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
Skaper møteplasser for klimadebatt
Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt
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Målet til klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og
næringsutvikling. Kommuner i Troms som er med i samarbeidet er Harstad kommune, Tromsø
kommune og Kåfjord kommune.
Forslag
Rådmannen bes redegjøre for kommunestyret hva et klimpartnerskap vil bety for Storfjord
kommune.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019
Behandling:
Forslag fra Knut Jentoft:
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer
og internt i kommunen.
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte.
Alle tiltak vil bli vurdert.
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019.
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs.
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer
og internt i kommunen.
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte.
Alle tiltak vil bli vurdert.
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019.
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019

Behandling:
Forslag fra AP, SP, TPL, FRP, H og MDG:
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt.
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil.
Ekstratiltak:
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere.
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Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt.
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil.
Ekstratiltak:
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere.
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 15.03.2019

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth, på vegne av Kasper Holmen, MDG
Storfjord starter opp arbeidet med å lage en kommunal klima- og miljøplan i løpet av 2019.
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019 -2022.
Forslag fra plan- og driftsstyret:
Forslaget fra MDG oversendes Rådmannen
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.
Tiltak 11.
Avfallsservice involveres aktivt på bred basis i miljøarbeidet.
Tiltak 12.
Storfjord kommune skal lege til rette for oppsetting av sanitæranlegg, samt aktivt være en
pådriver for at dette kommer på plass. Sanitæranleggene skal ligge langs hovedferdselsåren i
Storfjord kommune. Storfjord kommune samarbeider med veieier og næringsdrivende og bruk
av sanitæranlegg finansieres ved betalingsløsninger.
Avfalls dunker settes opp i kommunens sentrumsområdet, samt stoppesteder langs hovedveinett
hvor det i dag ikke finnes slikt. Dunkene kan profileres med kommunelogo eller lignende.
Tømmes gjennom kommunal ordning i samarbeid med avfallsservice/ veieier. Viser forøvrig til
nylig vedtatt vegplan.
Tiltak 13.
Skrotnisseprosjektet tas opp igjen.
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Forslag fra Solveig Sommerseth, på vegne av Kasper Holmen, MDG
Storfjord starter opp arbeidet med å lage en kommunal klima- og miljøplan i løpet av 2019.
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019 -2022.
Forslaget fra MDG oversendes Rådmannen
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.
Tiltak 11.
Avfallsservice involveres aktivt på bred basis i miljøarbeidet.
Tiltak 12.
Storfjord kommune skal lege til rette for oppsetting av sanitæranlegg, samt aktivt være en
pådriver for at dette kommer på plass. Sanitæranleggene skal ligge langs hovedferdselsåren i
Storfjord kommune. Storfjord kommune samarbeider med veieier og næringsdrivende og bruk
av sanitæranlegg finansieres ved betalingsløsninger.
Avfalls dunker settes opp i kommunens sentrumsområdet, samt stoppesteder langs hovedveinett
hvor det i dag ikke finnes slikt. Dunkene kan profileres med kommunelogo eller lignende.
Tømmes gjennom kommunal ordning i samarbeid med avfallsservice/ veieier. Viser forøvrig til
nylig vedtatt vegplan.
Tiltak 13.
Skrotnisseprosjektet tas opp igjen.

Saksprotokoll i Storfjord arbeidsmiljøutvalg - 08.03.2019

Behandling:
Arbeidsmiljøutvalget støtter formannskapets forslag til tiltak med disse innspillene:
- AMU anmoder administrasjonen om at tiltakene gjennomgås i tjenestene / avdelingene.
Hver avdeling må se på hva de kan gjøre av miljø- og klima bevisste tiltak
- Gjeninnføre «vårryddeaksjonen» via avfallservice. Ta tilbake denne tjenesten til
innbyggerne.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget støtter formannskapets forslag til tiltak med disse innspillene:
- AMU anmoder administrasjonen om at tiltakene gjennomgås i tjenestene / avdelingene.
Hver avdeling må se på hva de kan gjøre av miljø- og klima bevisste tiltak
- Gjeninnføre «vårryddeaksjonen» via avfallservice. Ta tilbake denne tjenesten til
innbyggerne.
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De ansatte tilknyttet Nordkalottsenteret har i møte 19.3.19 hatt en gjennomgang av de
10 miljøtiltakene som rådmannen har sendt på høring til utvalg og til etatene. Vi gir
våre fulle støtte til samtlige punkter. Punktene har en god bredde og er lett
gjennomførbare og svært aktuelle. Mange av punktene er direkte overførbare til driften
på Nordkalottsenteret. Disse har vi gjennomgått punktvis:

Angående tiltak 2: Miljøfyrtårnsertifisering
Vi har startet på miljøfyrtårnsertifisering av Nordkalottsenteret, og i første omgang har
vi hatt en gjennomgang av avfall og ENØK. Alle tiltakspunkt vi foreslår inn i senterets
egne miljøfyrtårnsertifiseringsprosess vil selvsagt bli tilgjengeliggjort for kommunen,
slik at den lokale idebanken for miljøtiltak blir bredest mulig.

Angående tiltak 3: Prinsippvedtak mot plast
Tiltaket er for NKS sin del ivaretatt i tiltakene beskrevet i miljøfyrtårnsertifisering, der
utfasing av unødvendige plastartikler er beskrevet som et tiltakspunkt for
avfallsredusering.

Angående tiltak 4: Strandrydding
NKS inviterer Storfjord kommune til samarbeid i forbindelse med strandrydding lokalt.
NKS kan være behjelpelig med lokaler og arrangement i Skibotn i forbindelse med
gjennomføring av en strandrydderdag.

Angående tiltak 6: Miljøvennlige artikler
NKS ønsker å følge det samme forslaget om bruk av mindre kjemikalier i for eksempel
renhold. Vi håper at Storfjord kommune kan bistå NKS med en liste over godkjente og
kvalitetssikrede produkter til dette formålet.
NKS foreslår derfor at Storfjord kommune tilgjengeliggjør de konkrete løsningene som
kommunen velger i forbindelse med de skisserte miljøtiltakene.

Angående tiltak 7: Informasjon på kommunens hjemmesider
Dette anser vi for å være en svært god ide, og NKS kan være med på å distribuere
informasjonen blant annet på sosiale medier. Vi anser også at informasjon om
miljøtiltak bør tilrettelegges som fysisk plakatmateriale på møteplasser rundt om i
kommunen, blant annet på NKS.
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I tillegg ønsker vi å arrangere miljøtemakvelder/innbyggerkvelder på NKS i samarbeid
med kommunen. For eksempel kan bruk-og-kast-mentalitet motarbeides med
reparasjonskvelder og forskjellige lag-det-selv-kvelder. Det er mange interessante
temaer som kan ivaretas på slike innbyggerkvelder.

Angående tiltak 8: ladestasjoner
Det er allerede tilrettelagt for lading av Tesla-biler på NKS. Vi anser det som svært
naturlig at kommunen og NKS samarbeider om å også få på plass hurtigladere for
andre el-biler.

Angående tiltak 9: humlevennlige grøntområder
Dette er et svært viktig punkt og NKS vil ivareta dette punktet i planleggingen av
uteområdene for senteret. Planleggingsarbeidet for NKS uteområder er ikke påbegynt.

Forslag på nye tiltak:
Tilrettelegge for permanente bålplasser på plasser som er hyppig brukt av
nordlysturister.
I forbindelse med nordlysturismen melder det seg problemer knyttet til
avfallshåndtering, mangel på toalett og bålplasser. Av disse tre problemstillingene er
etablering av bålplasser det enkleste punktet for Storfjord kommune å gjøre noe med,
og dermed dempe lokalbefolkningens irritasjon over turstier som blir nedgriset av
adhoc-bålplasser.

Gjennomføre en bedre og mer tilrettelagt sortering og avfallshåndtering på alle
kommunale arbeidsplasser.
Ett av hovedfokusområdene i miljøfyrtårnsertifisering er avfallsreduksjon og
avfallshåndtering. Disse tiltakene er såpass viktige at de ikke bør begrenses kun til
byggene som gjennomgår en miljøfyrtårnsertifisering.

Tilrettelegge for at arbeidsplassene som ønsker å kompostere eget avfall, får en
kompostbinge og nødvendig strømateriale til denne.
Mye av avfallet som arbeidsplassene genererer er grønne poser, og hovedinnholdet i
disse er gjerne lett komposterbar kaffegrut. Det er helt unødvendig at kaffegrut pakkes
i grønne poser for sentralkompostering, når de faktisk kan komposteres på
arbeidsplassen.
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Vi vil også anmode Storfjord kommune om å prioritere tiltak for rensing av
kloakk og avløp samt være pådriver for å få ryddet opp søppelutslippene i
Skibotndalen.

Med vennlig hilsen
Storfjord språksenter, Nordkalottens Grensetjeneste og Visit Lyngenfjord AS
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Fra plan og drift:
Tiltak 1: Navneendring til miljø-, plan- og drift.
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for befolkningen
at kommunen har et miljø- og klimaansvar, men navneendringen vil også bevisstgjøre kommunen
om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.
Forslag
Bør avvente til etter at en endelig organisering er fastsatt.
Tiltak 2: Miljøfyrtårnsertifisering
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngenfjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at
regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på styrking av sosiale
verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet forankret i Reiselivsplanen for
Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen medførte en nasjonal og internasjonal
markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil det negative omdømme bli stort dersom
regionen ikke klarer å re-merke seg som bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en
miljøprofileringsinnsats fra de inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og
Nordreisa. Første steg var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Neste
naturlige steg vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.
Forslag
Når det gjelder skolene har det vært en veldig uklar prosess som ble «kastet ut» uten noen klar
forankring og styring, og med uklar ansvarsforhold. En må i fremtiden sørge for at det her følger
med ressurser som kan kjøre prosjektet, og ikke presse dette inn i en allerede overbooket
organisasjon. Har tidligere jobb kjørt sertifiseringer av miljøsiden både ISO 14000 og EMAS og
er ikke imponert over Miljøfyrtårnsystemet. Skal dette fortsette må det bli en person som følger
alle sertifiseringer fra a-å.
Tiltak 3: Prinsippvedtak mot plast
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største utfordringer. Hvert år
havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Den
viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på avveie, er å begrense bruken av plast.
Kommunen bør gå foran som et godt eksempel for private og for bedrifter. Storfjord kommune
skal jobbe aktivt for å begrense mengden med plast i kommunal virksomhet. Bruken av ikkenedbrytbare engangsartikler kan enkelt unngås. Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper, Qtips og for eksempel sugerør er alle produkter som kan unngås eller erstattes med plastfrie
produkter.
Forslag
Politisk sak.
Tiltak 4: Strandrydding
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år og
i havet brytes plasten enda saktere opp. Plast truer alt dyreliv i havet. Sjøfugl er spesielt utsatt. En
undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i magesekken. Plast
finnes både i havoverflaten, men også helt ned til de dypeste av verdens havområder. Et viktig
lokal tiltak er å rydde strendene for plast.
Forslag
Dette har vært gjennomført alle år siden 2016.
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Tiltak 5: Enøk og Earth Hour
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt lønnsomt,
Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige investeringer. Bevisstgjøring
av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing, er det enkleste tiltaket en kommune kan
iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir konkrete eksempler på hva slags energisparende rutiner
og tiltak som kan iverksettes i hele kommunen.
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir
oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen WWF som står
bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt
klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å
slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise at
mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene
Forslag
Bør også komme med i revidert utgave av energi og miljøplanen som skal revideres.
Tiltak 8: El-biler – ladestasjoner
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av elbiler samt
tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste bidrag i å redusere
klimautslipp.
Forslag
Bygge ut ladestasjoner også ved skoler, barnehager, rådhuse etc. En offentlig ladestasjon på
Hattegn og en i Skibotn for ordinære biler (ikke Tesla)
Ellers har ikke etaten noen mer kommentarer til saken som ble lagt frem.

Påpeker imidlertid noe i tillegg noe som absolutt er en miljøsak:
I henhold til nasjonale føringer, skal kommunen kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som
de er myndighet for (alle anlegg etter kap. 12 og 13). Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg
som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at
utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensingsforskriften kap. 12 og
13.
På bakgrunn av denne bestemmelsen, må kommunen sette i gang med dette arbeidet. Må utføres
trinnvis.
1. Kartlegge vann og avløpsanlegg som ikke er kommunale.
2. Etter at anleggene er kartlagt og registrert, må det lages en handlingsplan for hvordan
anleggene skal følges opp for å nå kravet. Her vil det være behov for innleid personell som
tar seg av kontroll av anleggene og at det utarbeides krav til huseier i etterkant. De vil da få f.
eks 3 år på seg til å utføre de utbedringene som de blir pålagt. Denne prosessen må
gebyrlegges i henhold til slik Tromsø kommune har fulgt opp sine anlegg. Det må gjøres
vedtak i kommunestyret for hvordan denne prosessen skal gjennomføres, slik at dette er
godt forankret før start.
3. Det ses på muligheten til å vedta et årlig gebyr for avløpsanlegg som ikke er kommunale.
Inntektene dette medfører brukes til oppfølgings og kartleggingsarbeid med spredt avløp.
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Fra Oppvekst
Tiltak 2 Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus
Jeg synes denne saken er viktig av to hensyn: Det ene er at vi på rådhuset produserer forholdsvis mye
avfall, og bør kunne være mye mer bevisst på at dette må reduseres der det er mulig, og sorteres
mest mulig med tanke på ressursgjenvinning. Jeg tror en forholdsvis enkel tilrettelegging og
omlegging av rutiner vil bidra til at vi oppnår målet. Det andre er at det er veldig viktig at vi som
vertskommune støtter opp om reiselivssatsinga på bærekraft. Det vil være svært trist hvis det viktige
arbeidet som er gjort av Visit Lyngenfjord strander på manglende oppfølging fra kommunene, slik at
regionen som reiselivsmål taper merkevaren sin.

Tiltak 3 Prinsippvedtak mot plast
Gjennomførbart og aktuelt f.eks. ved arrangementer der Kulturkontoret er arrangør/medarrangør.

Tiltak 4 Strandrydding
Dette er vel egentlig allerede innført? I alle fall jobber kulturkontoret, driftsetaten, Avfallsservice og
Ishavskysten friluftsråd med å søke om midler og organisere for 2019.

Tiltak 5 Earth Hour
Her har vi vel deltatt «når vi har kommet på det» på rådhuset. Fint om det kan bli fast fokus for bygg.

Tiltak 6 velge miljøvennlige artikler.
Gjennomførbart og aktuelt f.eks. ved arrangementer der Kulturkontoret er arrangør/medarrangør.

Tiltak 8 Informasjon på nettsider
Gjennomførbart og et naturlig ansvarsområde for den nye miljø-, plan- og driftsetaten.
For øvrig savner jeg et tiltak: Bedre tilrettelegging på kommunens returpunkter. Dette er antakelig
noe som kommunen og avfallsservice må samarbeid om. Etter mitt syn er returpunktene lite
tiltalende (på Hatteng er det et gjørmehull), de er dårlig skiltet (kun lokalkjente finner fram), og de er
heller ikke samlet (glass på ett sted, tøygjenvinning på et annet sted osv.). Bedre tilrettelegging og
informasjon om disse punktene vil både fremme bruken, samt være et forskjønningstiltak.

Barnehagene:
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De setter opp bærekraft som et av sine hovedsatsningsområder neste barnehageår.

Skolene:
Legger inn miljø og bærekraft som del av fagfornyelsen.
Venter fortsatt på ferdigstillelse miljøfyrtårn.
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