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Orienteringer 
 

Tema Navn 
Plan for samlokalisert barnehage Per Kvaale Caspersen 

Generell orientering Ole Kr. Severinsen 
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Gratangen kommune 

Att: PER CASPERSEN  

Deres ref:   Vår ref: 44734   Arkivkode: 383  Dato: 11.5.2018 
 

Utbetaling og oversikt over vedtak - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 

2018 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til regelverket for Nasjonal 

tilskuddsordning mot barnefattigdom (Rundskriv 01/2018, punkt 3 f)), der det fremgår at 

kommunen/bydelen skal utbetale midlene til eventuelle tilskuddsmottakere i sin kommune.  

Vi minner om at mange av tiltakene har aktivitet i sommerferien og at midlene kommer sent 

på året, og ber derfor kommunene utbetale midlene til den enkelte tilskuddsmottaker så raskt 

som mulig. Kommunen kan forskuttere utbetalingen til tilskuddsmottakerne ved mottakelse 

av dette brevet og vil motta midlene fra direktoratet i midten av juni. 

Nedenfor er en oversikt over vedtakene for alle søkere i deres kommune og informasjonen 

dere trenger for å foreta utbetalingene. Vedtaksbrev med vedtak og vilkår for tilskuddet er 

sendt den enkelte søker. 

Vedtak og utbetaling 

Søker Tiltak Innvilget 

sum 

1. bet Kontonummer  Merknad / avslagsgrunn 

Gratangen 

kommune 

Utstyrssentral

er i Gratangen 

100000 100000 15034065109 — 

Gratangen 

kommune 

Aktiviteter 

for barn og 

unge i 

Gratangen  

120000 120000 15034065133  

 

Det samlede beløpet på kr   220 000 vil bli utbetalt så snart som mulig til kontonummer 1503 

40 65109 og være merket med Tilskuddsordning barnefattigdom 2018. Kommunen skal 

utbetale midlene i tråd med tabellen ovenfor. 

Bevilgninger og søknader 

Bufdir fordeler i 2018 kr 469 441 000 fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. 

Direktoratet har mottatt 1 191 søknader, med en total søknadssum på kr 515 398 610. Det vil 

si at det var en oversøkning i forhold til tilgjengelige midler på kr 245 957 610. 

Prioriteringer 
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For at mange gode tiltak skal få tilskudd har ikke alle fått så mye tilskudd som de søkte om. 

Der ikke annet fremkommer av vedtaket, begrunnes derfor redusert tilskuddsbeløp med 

begrensede midler.  

I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og 

medvirkning for målgruppen i ferie-, kultur- og fritidsaktiviteter og deltakelse på alternative 

mestringsarenaer. Søknader er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan 

de vil bidra til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og 

hvilket omfang tilbudet skal ha, og en god plan for å nå tilskuddsordningens målgruppe 

(rekruttering). Bufdir har videre lagt vekt på kommunens prioritering og vurdering av tiltak, 

spesielt der vurderingen vi har mottatt fra kommunen er godt begrunnet. Direktoratet har i 

2018 lagt noe større vekt på hvor mye støtte den enkelte kommune får innvilget per barn i 

lavinntektsfamilier, enn ved tidligere års tildelinger.  

Bufdir har i saksbehandlingen prioritert følgende for 2018: 

 Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer. 

 Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. 

 Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. 

 Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med 

rusproblemer/psykiske vansker. 

Vennligst skriv vårt saksnummer 44734 i all korrespondanse om denne saken. 

 

Med hilsen 

 

Terje B. Grytten       

seksjonssjef (e.f.)      Morten Eikenes  

        seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Kommunene, staten og frivilligheten har signert en fritidserklæring, der de 

forpliktet seg til å arbeide for at alle barn og unge skal få mulighet til å 

delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom er et av verktøyene som skal bidra til dette. Mer informasjon om 

fritidserklæringen finner du 

her: www.bufdir.no/Familie/Barnefattigdom/Fritidserklaringen/ 

Er du interessert i støtte til internasjonale prosjekter for ungdom (13-30 år) 

eller jobber du med ungdom? Søk om midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, et EU-

finansiert program drevet av Bufdir. Du kan få støtte til mobilitetsprosjekter, 

samarbeidsprosjekter og politikkutvikling i samarbeid med organisasjoner fra 
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Europa og naboregionene. Søknadsfrist er tre ganger i året. Mer informasjon 

finner du her: www.aktivungdom.eu 
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Sak nr. Behandles av:  Møtedato 

 Hovedstyret 28.05.2018 

  

 

 

HØRING - NOU 2018-4 - SJØVEIEN VIDERE - FORSLAG TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV. 

 

Forslag til vedtak 

Hﾗ┗WSゲデ┞ヴWデ ｪｷヴ ゲｷﾐ デｷﾉゲﾉ┌デﾐｷﾐｪ デｷﾉ ;デ KSげ ｴ｀ヴｷﾐｪゲ┌デデ;ﾉWﾉゲW ┌デ;ヴHWｷSWゲ ｷ デヴCS ﾏWS SW hovedlinjer angitt i 

følgende punkter: 

 

1. KS støtter forslaget om at staten gis hovedansvaret for fremkommelighet i farvannet  

utenfor havn, mens kommunenes ansvar begrenses til sjøområdet i havn.  

 

2. KS er enig i forslaget om at myndighetsutøvelsen som hovedregel legges til staten, og at 

berørte kommunen skal høres og deres innspill skal vektlegges.  

 

3. KS støtter forslaget om at kommunene kan ta utbytte fra overskuddet i 

havnevirksomheten. 

 

Det forutsettes at kravene for å ta ut utbytte ikke fastsettes strengere enn aksjelovens 

utdelingsregler. 

 

4. KS mener kommunestyret må bestemme utbyttets størrelse i et kommunalt foretak og 

mener kommunestyrets myndighet er tilstrekkelig begrenset gjennom kravet til 

nødvendig avsetning.  

 

5. KS mener det må drøftes og utredes mer grundig hvilke muligheter som finnes for å 

tilpasse havne- og farvannsloven til kommunenes faktiske utfordringer når det gjelder 

regulering av ferdsel med fritidsfartøy, herunder oppfølging og håndhevelse av 

regulering av ferdsel med fritidsfartøy med hjemmel i plan- og bygningsloven blant annet 

om politiet bør gis hjemmel til å håndheve overtredelse av reguleringsbestemmelser. 

 

Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere ytterligere forslag fra lovutvalget i KS sitt høringssvar. 

 

 

Saksframstilling  

 

Bakgrunn 

Samferdselsdepartementet har sendt på høring NOU 2018:4 Sjøveien videre に 

Forslag til ny havne- og farvannslov med høringsfrist 15.juni 2018.  

 

Kommunesektoren var representert i lovutvalget ved KS-advokat. Havnene har vært representert 

med havnedirektør Wollert Krohn-Hansen (Trondheim).  
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Begrepet «havn» kan ha flere betydninger: Det kan forstås som en organisatorisk enhet, som 

infrastruktur, som transportknutepunkt for gods- og passasjertrafikk, og som geografisk område i 

land og sjø. 32 havner har status som stamnetthavn, og disse håndterer i underkant av 80 pst av 

godstrafgodsmengden i norske havner som statistikkføres. De resterende i overkant av 20 pst av 

godsmengden som statistikkføres håndteres (pr 2018) fra 71 havner. Havnene er i hovedsak i 

kommunalt eie, og er organisert på ulike måter に som interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid, vertskommunesamarbeid, kommunale foretak, eller som del av kommunens 

administrasjon.  

 

Havnene har de siste årene gjennomgått store endringer, og litt forenklet kan man si at havnene har 

gått fra å være en del av en kommunal forvaltning til å bli en markedsrettet og utviklingsorientert 

logistikkbedrift. Det har også vært en utvikling fra små til større havner.  

I regjeringen Solbergs politiske plattform fra 2014 fremgår det at Havne- og farvannsloven skal 

moderniseres og revideres «med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskap.» 

Videre følger det av regjeringens nasjonale havnestrategi fra 2015 at regjeringen vil «utvikle et 

regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for 

sjøtransporten». 

 

Til sammen danner dette noe av bakgrunnen for en gjennomgang av rammebetingelsene for 

havnevirksomheten og oppnevnelsen av Havne- og farvannslovutvalget i 2016.  

Hovedmålsettingen har vært en gjennomgang av gjeldene havne に og farvannslov med sikte å bedre 

sikkerheten til sjøs, og å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport. Hensynet til effektiv 

utnyttelse av samfunnets ressurser skulle vektlegges. Siktemålet skulle videre være å avdekke 

svakheter ved gjeldende lov, og foreslå forbedringer for å sikre klare og forutsigbare rammer for 

kommunenes havne- og farvannsforvaltning og havnevirksomhet. Utvalget skulle også vurdere om 

det er andre virkemidler innenfor samferdselsdepartements virkeområde som bør reguleres i havne- 

og farvannsloven samt vurdere strukturen med sikte på forenkling, og brukervennlighet. 

 

Lovutvalgets forslag 

 

Innledning 

I vedlegg 1 gjengis alle materielle endringer som utvalgets flertall foreslår, sammenlignet med dagens 

lov, hentet fra sammendraget i utvalgets rapport.  

 

I saken videre presenteres utvalgets forslag og KS-administrasjonens vurderinger på det området 

som har høyest oppmerksomhet i kystkommunene, nemlig regelverket om eiernes (kommunenes) 

adgang til å disponere havnekapitalen. Forslaget om endring i ansvar myndighet i farvannet blir også 

presentert og vurdert. For øvrig vises til vedlegg 2, som er et mer detaljert notat fra KS-advokatene 

med mer detaljerte kommentarer til både disse og de øvrige forslagene fra utvalget. 

  

 

Disponering av havnekapital 

I henhold til dagens havne- og farvannslovs kal havnekapitalen holdes adskilt fra havnekommunens 

økonomi, og kan som hovedregel kun benyttes til havneformål. Det kan ikke utdeles utbytte før det 

er foretatt nødvendige avsetninger til vedlikehold, framtidig utviklingsvirksomhet mm. Kommunens 

andel av utbytte må benyttes til havneformål.  

Ulike skriftlige innspill til utvalgets arbeid som er gjengitt i rapporten illustrerer uenigheten om 

hvorvidt dette er et rimelig krav eller ikke:  

KS storbynettverk mente at «Dagens rigide regler for anvendelse av havnekapitalen gir etter 

storbynettverkets oppfatning ikke gode nok insentiver til effektiv drift i havnene, riktig 

ressursallokering og lønnsomme investeringer. Den historiske begrunnelsen bak å verne denne 

kapitalen som har sitt grunnlag i at avgifter og vederlag betalt fra skip bør gå til næringen, kan ikke 
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begrunne at det lokale selvstyre ikke skal få rå over betydelige midler som skyldes økning i bolig- og 

eiendomspriser. Dette er etter vårt syn å anse som tilfeldige gevinster for havnekassen som ikke er 

knyttet til havnevirksomhet, og bør etter Storbynettverkets syn underlegges ordinære politiske 

prosesser slik at det er opp til det lokale selvstyre hvordan midlene skal komme fellesskapet til 

gode.» 

Representanter for næringen og havnene, v/ Norske Havner, KS Bedrift Havn, Norges Rederiforbund, 

Kystrederiene, NHO Sjøfart og NHO Logistikk og Transport har i ulike innspill argumentert for å 

beholde dagens regler for havnekapitalen. For eksempel uttaler NHO Sjøfart at «Havnekapitalen i 

SWﾐ WﾐﾆWﾉデW ｴ;┗ﾐ Wヴ H┞ｪｪWデ ﾗヮヮ ﾗ┗Wヴ ﾏ;ﾐｪW Cヴが Hﾉ;ﾐデ ;ﾐﾐWデ ｪﾃWﾐﾐﾗﾏ ふぐぶ Hヴ┌ﾆWヴHWデ;ﾉｷﾐｪWﾐく Fヴｷｪｷ┗WﾉゲW 
av havnekapitalen vil svekke den langsiktige utviklingen av havnene og vil kunne bidra til økte 

avgifter og vederlag i havn.»  

Utvalget har i sin innstilling delt seg i et stort flertall (som bl.a. inkluderer både medlemmet fra KS-

advokatene og fra Trondheim Havn IKS) og to mindretall hver på ett medlem.  

Det ene mindretallet foreslår å videreføre dagens regelverk.   

Flertallet foreslår å åpne for adgang for kommunene (og andre eiere) til å ta ut utbytte fra 

havnevirksomheten, som også kan benyttes til andre formål enn havn. Imidlertid settes som 

betingelse av gjenværende egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og 

utvikling av havnevirksomheten i tråd med lovens formål. Utbytte betinges for det andre av at det 

ikke kan tas ut større utbytte enn det styret foreslår og at dette også gjelder når havnen er organisert 

som kommunalt foretak (KF). 

Det andre mindretallet støtter åpningen for å ta ut generelt utbytte, men er uenig i den betingelsen 

som flertallet foreslår for å kunne ta ut utbytte.  

 

Administrasjonens vurdering 

Dagens havnelov er til hinder for å kunne ivareta utfordringene ved befolkningsveksten på mulig 

måte. De kommunale havnene, inkludert havnekapitalen, er en del av fellesskapets ressurser. I 

kommunal sektor sikres lokalt selvstyre gjennom vektlegging av rammefinansiering i stedet en best 

for øremerkede midler. Vi støtter derfor utvalgets flertall som går inn for adgang til å ta utbytte fra 

havnekapitalen til fri bruk.  

Når det gjelder vilkårene som flertallet foreslår for å kunne ta ut utbytte, mener administrasjonen at 

disse er for streng. Administrasjonen mener det ikke må fastsettes strengere regler enn det som 

følger av aksjelovens tilsvarende regler for utdeling av utbytte. Utvalgsflertallet har tatt utgangspunkt 

i aksjelovens bestemmelser når de har definert betingelsene for å kunne dele ut utbytte, men 

foreslår noe strengere regler enn det som følger av aksjeloven. Administrasjonen støtter forslaget om 

å kunne ta utbytte, men mener reglene ikke må fastsettes strengere enn det som følger av 

aksjeloven.  

Videre er administrasjonen uenig i begrensningen om at utbyttet ikke kan settes høyere enn hva 

styret foreslår når det gjelder kommunale foretak. Forslaget innebærer at kommunestyret ikke skal 

kunne ta ut større utbytte enn det styret i kommunalt foretak foreslås. Dette betyr fravikelse fra 

kommunelovens prinsipp om at kommunestyret er øverste organ og kan gripe inn overfor avgjørelser 

truffet av underordnet organ. Utvalget har ikke drøftet forholdet til kommuneloven og hvorfor det er 

nødvendig å innskrenke kommunestyrets suverenitet. Vi stiller spørsmål om dette er riktig og 

nødvendig. Vi mener det må være opp til kommunestyret å bestemme utbyttets størrelse og mener 

kommunestyrets myndighet uansett er begrenset gjennom kravet til nødvendig avsetning.   

 

Ansvar og myndighet i farvannet 

I dagens havne- og farvannslov er forvaltningsansvar og myndighet i farvannet lagt til staten, mens 



34/18 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov - 18/00570-1 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov : Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov.

 

  

4 

kommunene er gitt forvaltningsansvar og myndighet for farvannet i eget sjøområde. Statens ansvar 

er i hovedsak begrenset til fremkommeligheten i alle hoved- og bileder, mens kommunene har 

ansvaret for fremkommeligheten i eget sjøområde.  

 

I praksis betyr dette at kommunenes utøver sitt ansvar og oppgaver i all hovedsak farvannet nær 

havnene. Gjennom en rekke unntaksbestemmelser er i realiteten kommunenes ansvar svært 

begrenset. Med alle unntaksbestemmelsene i gjeldene lov, fremstår ansvars- og 

myndighetsfordelingen i dagens lov som svært komplisert, og er til dels overlappende mellom staten 

og kommunene. 

Som en forenkling, og for å klargjøre ansvarsforholdene mellom kommune og stat, foreslår utvalget 

at staten tillegges ansvaret i farvannet utenfor havn に uavhengig av tiltak, og om tiltaket påvirker 

sikkerhet og fremkommelighet i hoved- og biled, mens kommunen skal ha ansvaret i sjøområde i 

egen havn.  Forslaget innebærer at staten tar et større ansvar for kostandene med å tilrettelegge for 

sikker sjøtrafikk.     

 

Utvalget foreslår at myndighetsutøvelsen som hovedregel legges til staten, og at berørte kommuner 

skal høres og at uttalelsen skal tillegges vekt. 

 

 

Administrasjonens vurdering 

Dagens havnelov har uklare regler og til dels overlappende ansvarsområder fordelt på kommune og 

stat. Ved å legge hovedansvaret til ett subjekt - i dette tilfelle Kystverket - vil det bidra til å skape 

forutsigbarhet for brukerne ved at reglene er like, og ikke som i dag der grensene til sjøs er uklare.  

Den foreslåtte modellen vil kunne gi enkle og tydelige grenser mellom statens og kommunenes 

ansvars- og myndighetsområder.  

 

Det vil videre bidra til å sikre en enhetlig praksis uavhengig av kommunegrenser i farvannet og den 

enkelte kommunes økonomi og ressurser.  

 

Administrasjonen mener det er riktig at staten tar et større ansvar for kostnadene med å tilrettelegge 

for sikker sjøtrafikk.  

 

 

Regulering av ferdsel med fritidsfartøy 

Utvalget behandler regulering av ferdsel med fritidsfartøy spesielt og viser til særlig oppmerksomhet 

rundt ønsker om regulering av bruk av vannscooter sommeren 2017, da den såkalte 

Vannscooterforskriften med hjemmel i Småbåtloven ble opphevet. Etter opphevingen av forskriften 

ble skillet mellom vannscootere og andre farkoster til vanns fjernet. Vannscootere og lignende 

farkoster ble underlagt samme regelverk som øvrige farkoster. 

 

Flere departementer og Kystverket har likevel vist til muligheter kommunene har for å regulere 

gjennom lokale forskrifter. Samferdselsdepartementet har utgitt en veileder til kommunene, som 

blant annet beskriver krav til hvilke vurderinger kommunene må gjøre ved utferdigelse av 

forskriftsbestemmelser med hjemmel i Havne- og farvannsloven. Blant annet må kommunene ifølge 

veilederen vurdere om en regulering av bruk av vannscooter eller andre fritidsfartøy faktisk er egnet 

til å bidra til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, ivaretakelse av miljø eller til 

tilretteleggelse for et attraktivt friluftsliv, og om en slik regulering også står i et rimelig forhold til de 

byrdene brukergruppen i farvannet påføres. Dette må ifølge veilederen vurderes konkret knyttet til 

de aktuelle farvann i den enkelte kommune, og det er opp til den enkelte kommune å påse at 

eventuelle reguleringer av bruk skjer innenfor de rammer som følger av havne- og farvannsloven og 

forskriftsmalen. 

 

Utvalget mener at veilederen på dette punktet stiller krav til kommunene som det i praksis er 
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vanskelige å oppfylle. For vannscooter spesielt, mener utvalget at det kan være problematisk å 

dokumentere at vannscootere er farligere og mer til skade for miljøet enn andre fritidsfartøy. 

Utvalget mener at gjeldende lovs hjemmelsgrunnlag som kommunene har til å regulere ferdsel med 

fritidsfartøy ikke er tilfredsstillende. På denne bakgrunn har utvalget vurdert om kommunenes behov 

for slik regulering kan ivaretas på en mer hensiktsmessig måte. Utvalget viser til at plan- og 

bygningsloven (2008) er den sentrale loven i kommunenes arbeid med arealdisponering innenfor sitt 

sjøområde. Plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 4.2.3. Loven åpner for at areal kan avsettes i 

arealplan til blant annet formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», og 

relevante underformål kan eksempelvis være ferdsel, farled, natur- og friluftsområde, jf. § 11-7 nr. 6. 

 

Utvalget vil vise til at plan- og bygningsloven (2008) er den sentrale loven i kommunenes arbeid med 

arealdisponering innenfor sitt sjøområde. Plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 4.2.3. Loven 

åpner for at areal kan avsettes i arealplan til blant annet formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone», og relevante underformål kan eksempelvis være ferdsel, farled, natur 

og friluftsområde, jf. § 11-7 nr. 6. Utvalget har funnet at plan- og bygningsloven gir kommunen som 

planmyndighet en relativt vid adgang til å regulere bruk av fritidsfartøy, av hensyn til 

arealdisponering og hvor ulike brukergrupper, hensynet til miljø og øvrige interesser kan vektlegges. 

Utvalget mener at plan- og bygningslovens arealdel er mer egnet enn havne- og farvannsloven som 

hjemmelsgrunnlag for kommunene til å regulere bruk av fritidsfartøy av hensyn til miljø og friluftsliv, 

og hvor regulering er basert på avveininger og prioriteringer av arealbruk. 

 

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen er enig med utvalget i at det har vist seg krevende å begrunne regulering av 

vannskuterkjøring på en juridisk holdbar måte med hjemmel i havne- og farvannsloven. 

Administrasjonen er også enig i at arealdelen i kommuneplanen kan være en vei å gå for kommuner 

som ønsker regulering. Administrasjonen vil imidlertid peke på at utvalget ikke har diskutert 

håndhevelse og oppfølging av reguleringer. 

Administrasjonen mener at hvilke muligheter som finnes for å tilpasse dagens havne- og farvannslov 

til kommunenes faktiske utfordringer når det gjelder regulering av ferdsel med fritidsfartøy bør 

utredes og drøftes mer grundig. 

Administrasjonen mener oppfølging og håndhevelse av reguleringer av ferdsel med fritidsfartøy med 

hjemmel i plan- og bygningsloven også må utredes mer, praktiske konsekvenser av denne 

fremgangsmåten må analyseres nærmere, herunder sanksjonsmuligheter ved overtredelser. 

 

 

KS Storbynettverkets uttalelse 

Vedlegg 3: KS Storbynettverk diskuterte lovforslaget i sitt møte 20 april, og har ønsket å avgi uttalelse 

til KS hovedstyre om dette før hovedstyrets behandling av vårt høringssvar. Denne fremgår av 

vedlegg 3. 

 

Lasse Hansen 

        Helge Eide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 



34/18 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov - 18/00570-1 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov : Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov.

 

  

6 

 

 

 

 

 



34/18 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov - 18/00570-1 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov : Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov.

 

  

7 

 
 

 

  



34/18 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov - 18/00570-1 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov : Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov.

 

  

8 

Vedlegg 2: KS-advokatenes gjennomgang av NOU 2018:4  

 

 

Ansvar og myndighet 

I dagens havne- og farvannslov er forvaltningsansvar og myndighet i farvannet lagt til staten, mens 

kommunene er gitt forvaltningsansvar og myndighet for farvannet i eget sjøområde. Statens ansvar 

er i hovedsak begrenset til fremkommeligheten i alle hoved- og bileder, mens kommunene har 

ansvaret for fremkommeligheten i eget sjøområde.  

 

Et hvert tiltak som kan påvirke sikkerheten og fremkommelighet i hoved- og biled forutsetter en 

tillatelse fra staten, med tillegg av følgende tiltak:  

Akvakulturanlegg, kraftproduserende anlegg i sjø, rørledninger for olje og gass, broer, luftspenn, 

innretninger, installasjoner og anlegg for kraftproduksjon og petroleumsvirksomhet, herunder slep 

og oppankring av slike, tiltak som krysser en kommunegrense og andre tiltak som kan skape 

vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, 

seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr.  Tiltak utover dette er tillagt kommunen å avgjøre.  

 

I praksis betyr dette at kommunenes utøver sitt ansvar og oppgaver i all hovedsak farvannet nær 

havnene. Gjennom en rekke unntaksbestemmelser er i realiteten kommunenes ansvar svært 

begrenset. Med alle unntaksbestemmelsene i gjeldene lov, fremstår ansvars- og 

myndighetsfordelingen i dagens lov som svært komplisert, og er til dels overlappende mellom staten 

og kommunene. 

Som en forenkling, og for å klargjøre ansvarsforholdene mellom kommune og stat, foreslår utvalget 

at staten tillegges ansvaret i farvannet utenfor havn に uavhengig av tiltak, og om tiltaket påvirker 

sikkerhet og fremkommelighet i hoved- og biled, mens kommunen skal ha ansvaret i sjøområde i 

egen havn.  Forslaget innebærer at staten tar et større ansvar for kostandene med å tilrettelegge for 

sikker sjøtrafikk.     

 

Utvalget foreslår at myndighetsutøvelsen som hovedregel legges til staten, og at berørte kommuner 

skal høres og at uttalelsen skal tillegges vekt. 

 

 

KS-advokatenes kommentar 

Dagens havnelov har uklare regler og til dels overlappende ansvarsområder fordelt på kommune og 

stat. Ved å legge hovedansvaret til ett subjekt - i dette tilfelle Kystverket - vil det bidra til å skape 

forutsigbarhet for brukerne ved at reglene er like, og ikke som i dag der grensene til sjøs er uklare.  

Den foreslåtte modellen vil kunne gi enkle og tydelige grenser mellom statens og kommunenes 

ansvars- og myndighetsområder.  

 

Det vil videre bidra til å sikre en enhetlig praksis uavhengig av kommunegrenser i farvannet og den 

enkelte kommunes økonomi og ressurser.  

 

Administrasjonen mener det er riktig at staten tar et større ansvar for kostnadene med å tilrettelegge 

for sikker sjøtrafikk.  

 

Administrasjonen er også enig i at myndighetsutøvelsen som hovedregel legges til staten, og at 

berørte kommuner skal høres og at uttalelsen skal tillegges vekt. Dette innebærer at alle klager 

knyttet til farvannet utenfor sjøområdet i haven må håndteres av staten. Det vil i prinsippet si 

Kystverket. Administrasjonen vurderer dette som en fordel for kommunene.  
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Mer aktivt eierskap ʹ adgang til utbytte  

Det har skjedd viktige endringer i samfunnet de siste 30 år, med en sterk urbanisering som har økt 

verdien på sjønære arealer. Mange steder er det ikke lenger hensiktsmessig å ha havnevirksomhet i 

sentrum. Behovet for havneareal blitt redusert. I dag er skipene kortest mulig i havn, og lossing og 

lasting gjøres raskt og effektivt, mens det tidligere kunne ta mange dager å losse eller laste et skip. 

Dette har noen steder bidratt til at attraktive sjøarealer er solgt ut av havnen og dermed blitt frigjort 

til byutvikling. Salg av arealer har bidratt til at havnekapitalen for noen havner har blitt større enn 

hva som kan anses som nødvendig for å sikre havnenes fremtidige utvikling. Dagens lovverk hindrer 

at havnekapitalen kan brukes til andre sentrale kommunale oppgaver. De er også til hinder for at 

sentrumsnære arealer ikke kan frigjøres for annen virksomhet. I slike tilfeller opplever kommunene 

at arealet er låst. 

 

Utvalget har vurdert lovens særlige regulering av kommunal havnevirksomhet og kapitalen i 

kommunale havner (havnekapitalen). Bestemmelsene foreslås utformet slik at de legger til rette for 

markedsorienterte havner. Videre er det vektlagt å legge til rette for at havnekapitalen og 

havnevirksomheten forvaltes på en mest mulig effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Det 

er også lagt vekt på at lovforslaget er i tråd med generelle rammebetingelsene for kommunal 

næringsvirksomhet, herunder statsstøtte- og konkurranseregelverket ved at det foreslås at havnens 

inntekter og kapital holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Utvalget 

foreslås en begrenset adgang for kommunen til å ta ut utbytte fra havnekapitalen til fri bruk forutsatt 

at havnevirksomhetens behov er dekket.  Dette foreslås slik: 

 

«Det kan bare deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom gjenværende 

egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten 

i tråd med lovens formål. Ved realisasjon av den kommunale havnevirksomhetens eiendom skal det 

gjøres tilstrekkelige avsetninger til nødvendige nyanlegg før utdeling etter første punktum kan 

foretas. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren 

til gode 

 

Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunalt havnevirksomhet organisert som 

aksjeselskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan bare besluttes av virksomhetens 

eierorgan etter forslag fra styret» 

 

Bestemmelsene om utbytte foreslås å omfatte kommunale havner uavhengig av organisasjonsform. 

 

 

KS-advokatenes kommentar 

Dagens regler om havnekapital hindrer kommunen som eier i å ta utbytte av overskudd fra 

havnevirksomheten. Vi mener dagens havnelov er til hinder for å kunne ivareta utfordringene ved 

befolkningsveksten på mulig måte. De kommunale havnene, inkludert havnekapitalen, er en del av 

fellesskapets ressurser. I kommunal sektor sikres lokalt selvstyre gjennom vektlegging av 

rammefinansiering i stedet en best for øremerkede midler 

 

Ønsket er å sikre at kommunene som eiere av havneinfrastruktur kan rigge havnene for effektiv drift 

og drive aktiv arealforvaltning.  Ser man på havnenes økonomi som en andel av kommunens samlede 

økonomi utgjør havnene en viktig inntektskilde som kommunen med dagens havne- og farvannslov 

ikke kan disponere til andre kommunale formål. Vi støtter derfor utvalgets flertall som går inn for 

adgang til å ta utbytte fra havnekapitalen til fri bruk, men at det ikke må fastsettes strengere regler 

enn det som følger av aksjeloven. 
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Utbytte/utdeling betinges for det første av at gjenværende egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta 

forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. Det forutsettes at dette ikke er ment 

å være strengere enn aksjelovens prinsipper for utdeling, ettersom utvalget viser til aksjelovens 

regler om utbytte.  

 

Ved salg av eiendom, foreslås utvalget at det skal settes av tilstrekkelige midler til nødvendige nye 

havnearealer før utdeling.  KS-advokatene legger til grunn at dette kun er ment som en presisering av 

hva som følger av første setning, men at det fremhever viktigheten av å sikre tilstrekkelig areal for 

havnevirksomheten. En aksjeeier vil gjennom utbyttemuligheten ta del i den verdistigning som 

tilkommer en eiendom ved eventuelt salg i form av utbytte. KS-advokatene mener dette sikrer at 

kommunene får ta del i den verdistigningen et eventuelt eiendomssalg vil utløse og utnytte gevinsten 

til andre samfunnsnyttige formål. 

 

Videre innebærer kravet om avsetning av tilstrekkelige midler at dersom et havneområde 

omreguleres til andre formål, og tidligere havneeiendom realiseres, eller eiendommene realiseres 

med tanke på omregulering til andre formål, at «gjenværende egenkapital til å ivareta forsvarlig drift, 

vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten» må inkludere avsetning av tilstrekkelige midler til 

anskaffelse av nytt areal for havnevirksomheten der det er nødvendig. Hva som er «nødvendig», og 

om det er nødvendig å avsette midler i det hele tatt, vil bero på en konkret vurdering.  Under gitte 

forutsetninger må forslaget forstås slik at det vil være grunnlag for at havneeieren kan ta ut hele den 

potensielle salgsgevinsten som utbytte.  

 

I forslaget ligger at dagens bestemmelse om at «havnekapitalen kun kan brukes til havneformål» ikke 

videreføres.  Lovens formålsbestemmelse og bestemmelsen om utbyttereglene vil likevel sette 

begrensninger for hva havnekapitalen kan brukes til, men dette gjelder ikke den delen som tas ut 

som utbytte. Dette gjelder kun kapitalen som forblir i virksomheten. 

 

I utbytteregelen er det presisert at all overføring av verdier fra havnens kapital som direkte eller 

indirekte kommer eieren til gode regnes som utdeling.  Begrepet «direkte eller indirekte» er ifølge 

utvalget ment å tilsvare begrepet i aksjeloven § 3-6 (2), og skal ha samme betydning.  Dette 

innebærer at verdioverføringen kommer eier direkte til gode, dersom kommunen selv er den som 

mottar verdioverføring fra havnen. Bestemmelsen klargjør derimot ikke hvordan en situasjon der 

midler fra havnen brukes til prosjekter som kommer både havnen og eier til gode skal løses. Dersom 

det bevilges penger fra havnens midler til bygging av en gangbro eller rundkjøring som begge vil ha 

nytte av straks prosjektet står ferdig eller potensielt i fremtiden kan bevilgningen i sin helhet ikke 

anses som utbytte/utdeling. KS-advokatene mener dette ikke anses kan anses som utbytte og mener 

dette bør klargjøres. 

Utbytte betinges for det andre av at det ikke kan tas ut større utbytte enn det styret foreslår og at 

dette også gjelder når havnen er organisert som kommunalt foretak (KF). Prinsippet tilsvarer 

aksjelovens regler om utbytte. Dette anses fornuftig i forhold til utbytte fra egne rettssubjekter (AS, 

IKS OG SA), men ikke i forhold til et KF. Forslaget innebærer at kommunestyret ikke skal kunne ta ut 

større utbytte enn det styret i kommunalt foretak foreslås. Dette betyr fravikelse fra kommunelovens 

prinsipp om at kommunestyret er øverste organ og kan gripe inn overfor avgjørelser truffet av 

underordnet organ. Utvalget har ikke drøftet forholdet til kommuneloven og hvorfor det er 

nødvendig å innskrenke kommunestyrets suverenitet. Vi stiller spørsmål om dette er riktig og 

nødvendig. Vi mener det må være opp til kommunestyret å bestemme utbyttets størrelse og mener 

kommunestyrets myndighet uansett er begrenset gjennom kravet til nødvendig avsetning. Dette bør 

uansett vurderes nærmere. 

Vi støtter forslaget om et regnskapsmessig skille mellom havnens inntekter og kapital og kommunens 

øvrige virksomhet. Dette er tråd med rapport om Like konkurransevilkår for offentlige og private 

aktører som ble offentliggjort 23.01. 2018. 
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Nærmere om ansvaret for fremkommelighet og beredskap 

I lovforslagets § 3 d defineres havn som «sjø- og landområder som er tilrettelagt for mottak og 

fortøyning av fartøy, og andre områder som er tilknyttet disse». 

 

 

KS-advokatenes kommentar 

KS-avokatene oppfatter at dette må gjelde havneområde knyttet opp mot alle typer havner 

uavhengig av eierskap, også enkeltstående fergeleier og hutigbåtkaiene. KS-avokatene mener 

departement bør vurdere om ikke dette bør presiseres i merknadene til lovtekst.  

 

I lovforslagets §§ 7 og 13 brukes henholdsvis begrepet «ferdsel» og «alminnelig ferdsel». Begrepene 

er ikke nærmere definert. Hva som ligger i begrepene er ikke klart. KS-avokatene mener begrepene 

bør klargjøres. 

Fergetrafikken og hutigbåtrutene er en del av den alminnelige samferdselen og må sikres. Statens 

ansvar for fremkommeligheten i lovforslagets § 7 sier ikke noe om statens plikter utover over at den 

har et ansvar for å opprettholde ferdselen og at staten skal ha ansvaret for isbrøyting. KS-avokatene 

legger til grunn at ansvaret for den alminnelige ferdselen opprettholdes og forutsetter at det er 

naturlig at staten sørger for isbrøyting for de offentlige ferge- og hutigbåtrutene enten selv eller 

gjennom avtaler med de kommunale havnene eller private. 

Vi er bekymret for om beredskapen vil bli tilstrekkelig ivaretatt. Det er ikke nærmere klargjort hva 

som ligger i statens ansvar annet enn at staten må sørge for det nødvendige apparatet, og i tilfelle 

behov inngå avtaler.  

 

Det sies ikke noe om når departementet eller Kystverket har plikt til å gripe inn eller hvor lang tid det 

må gå før isbrøyting eller fjerning av gjenstander skal iverksettes. KS-advokatene mener dette ikke er 

tilstrekkelig. Departementet må bes vurdere å fastsette nærmere regler for når plikten til å gripe inn 

skal iverksettes.  

 

Dersom kystverket eller andre som skal utføre oppdraget på vegne av departement ikke sørger for å 

oppfylle sine plikter, må det fastsettes regler som sikrer at de kommunale havnene får anledning til å 

rydde opp. Dette vil eksempelvis være tilfelle der det må rykkes ut raskt for å sikre 

fremkommeligheten uten at det foreligger avtale mellom, eller en situasjon hvor Kystverket er 

forhindret til å rykke ut. 

 

Videre mener KS-advokatene at det må fastsettes regler som sikrer at havene for oppgjør for 

arbeidet de utfører innenfor statens ansvarsområde.  

 

Det sies heller ikke noe om innholdet i det apparatet staten må ha på plass for å sikre 

fremkommeligheten.  Utvalget peker bare på at det bør inngås avtaler med foretak som kan utføre 

oppgavene. Utvalget skriver at «Departementet må vurdere konkret hvilke tiltak som er egnet dersom 

det oppdages forhold som hindrer eller vanskeliggjør ferdselen, herunder eventuelt benytte seg av de 

forvaltningstiltak som havne- og farvannsloven åpner for.»  

 

Utvalget forutsetter at det inngås avtaler med kommunale havner eller private om utførelse av 

statens oppgaver. Mange av de større havnene har allerede utstyr og bygd opp en beredskap å sikre 

fremkommeligheten i farvannet.  Når havnene uansett må holde oppe fremkommeligheten nær egen 

havn, må disse havnene ha eget utstyr for fremkommelighet og beredskap for å sikre 

fremkommeligheten i eget osjøområde. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt at dette utnyttes 

gjennom avtaler mellom staten og havnene. De kommunale havnene har i tillegg viktig lokalkunnskap 

som kan komme staten til nytte gjennom slike samarbeidsavtaler.  
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I den grad det er mulig, bør det fastsettes noen nærmere retningslinjer for innholdet i avtalene for å 

unngå tvister, særlig gjelder dette bestemmelser knyttet til oppgjør for utstyr som må anskaffes, 

vedlikeholdes, og oppgjør ved utrykning og isbrøyting.  

 

 

Organisering av havnevirksomheten 

Det er lagt opp til at det skal være opp til kommunen selv å bestemme hvordan den kommunale 

havnen skal organiseres. Det betyr at havnene fortsatt kan organiseres som en del av kommunen 

som rettssubjekt, enten som egen etat eller kommunalt foretak eller organiseres som eget 

rettssubjekt utenfor kommunen. Alternativet vil da være aksjeselskap (AS) dersom kommunen er 

eneeier. Går flere kommuner sammen om å drift av havn, kan dette løses enten ved å opprette et 

Interkommunalt selskap (IKS), et aksjeselskap (AS) eller et samvirkeforetak (SA).  Det vil heller ikke 

være noe formelt til hinder for at havnevirksomheten organiseres som et interkommunalt samarbeid 

etter kommuneloven § 27, men dette anbefales ikke av utvalget idet de organisatoriske rammene for 

denne type virksomhet etter utvalgets syn bør være mer robuste og fastere.  

Det nye forslaget åpner også opp for at kommunen kan drifte en havn sammen med private, 

alternativet vil da være aksjeselskap (AS) eller samvirkeforetak (SA). Utvalget foreslår ingen endringer 

i de bestemmelsene som regulerer de ulike organisasjonsformene, herunder heller ikke for et IKS.   

 

 

KS-advokatenes kommentar 

KS-advokatene mener utvalgets forslag ivaretar kommunenes rett til selvbestemmelse når det 

gjelder organisering og støtter forslaget. Vi er enig i utvalgets vurdering ved bruk av § 27- samarbeid. 

Dette vil også gjelde kommunalt oppgavefellesskap som i forslag til ny kommunelov er foreslått i 

stedet for nåværende § 27- samarbeid. 

 

 

Regulering av ferdsel med fritidsfartøy    

Utvalget behandler regulering av ferdsel med fritidsfartøy spesielt og viser til særlig oppmerksomhet 

rundt ønsker om regulering av bruk av vannscooter sommeren 2017, da den såkalte 

Vannscooterforskriften med hjemmel i Småbåtloven ble opphevet. Etter opphevingen av forskriften 

ble skillet mellom vannscootere og andre farkoster til vanns fjernet. Vannscootere og lignende 

farkoster ble underlagt samme regelverk som øvrige farkoster.  

 

Flere departementer og Kystverket har likevel vist til muligheter kommunene har for å regulere 

gjennom lokale forskrifter. Samferdselsdepartementet har utgitt en veileder til kommunene, som 

blant annet beskriver krav til hvilke vurderinger kommunene må gjøre ved utferdigelse av 

forskriftsbestemmelser med hjemmel i Havne- og farvannsloven. Blant annet må kommunene ifølge 

veilederen vurdere om en regulering av bruk av vannscooter eller andre fritidsfartøy faktisk er egnet 

til å bidra til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, ivaretakelse av miljø eller til 

tilretteleggelse for et attraktivt friluftsliv, og om en slik regulering også står i et rimelig forhold til de 

byrdene brukergruppen i farvannet påføres. Dette må ifølge veilederen vurderes konkret knyttet til 

de aktuelle farvann i den enkelte kommune, og det er opp til den enkelte kommune å påse at 

eventuelle reguleringer av bruk skjer innenfor de rammer som følger av havne- og farvannsloven og 

forskriftsmalen.  

 

Utvalget mener at veilederen på dette punktet stiller krav til kommunene som det i praksis er 

vanskelige å oppfylle. For vannscooter spesielt, mener utvalget at det kan være problematisk å 

dokumentere at vannscootere er farligere og mer til skade for miljøet enn andre fritidsfartøy.   
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Utvalget mener at gjeldende lovs hjemmelsgrunnlag som kommunene har til å regulere ferdsel med 

fritidsfartøy ikke er tilfredsstillende. På denne bakgrunn har utvalget vurdert om kommunenes behov 

for slik regulering kan ivaretas på en mer hensiktsmessig måte. Utvalget viser til at plan- og 

bygningsloven (2008) er den sentrale loven i kommunenes arbeid med arealdisponering innenfor sitt 

sjøområde. Plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 4.2.3. Loven åpner for at areal kan avsettes i 

arealplan til blant annet formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», og 

relevante underformål kan eksempelvis være ferdsel, farled, natur- og friluftsområde, jf. § 11-7 nr. 6. 

Utvalget vil vise til at plan- og bygningsloven (2008) er den sentrale loven i kommunenes arbeid med 

arealdisponering innenfor sitt sjøområde. Plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 4.2.3. Loven 

åpner for at areal kan avsettes i arealplan til blant annet formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone», og relevante underformål kan eksempelvis være ferdsel, farled, natur- 

og friluftsområde, jf. § 11-7 nr. 6. 

 

Utvalget har funnet at plan- og bygningsloven gir kommunen som planmyndighet en relativt vid 

adgang til å regulere bruk av fritidsfartøy, av hensyn til arealdisponering og hvor ulike brukergrupper, 

hensynet til miljø og øvrige interesser kan vektlegges. Utvalget mener at plan- og bygningslovens 

arealdel er mer egnet enn havne- og farvannsloven som hjemmelsgrunnlag for kommunene til å 

regulere bruk av fritidsfartøy av hensyn til miljø og friluftsliv, og hvor regulering er basert på 

avveininger og prioriteringer av arealbruk.  

 

 

KS-advokatenes kommentar 

KS-advokatene er enig med utvalget i at det har vist seg krevende å begrunne regulering av 

vannskuterkjøring på en juridisk holdbar måte med hjemmel i havne- og farvannsloven. KS-

advokatene er også enig i at arealdelen i kommuneplanen kan være en vei å gå for kommuner som 

ønsker regulering. Vi vil imidlertid peke på at utvalget ikke har diskutert håndhevelse og oppfølging 

av reguleringer.  

 

KS-advokatene mener at hvilke muligheter som finnes for å tilpasse dagens havne- og farvannslov til 

kommunenes faktiske utfordringer når det gjelder regulering av ferdsel med fritidsfartøy bør utredes 

og drøftes mer grundig. 

 

KS-advokatene mener oppfølging og håndhevelse av reguleringer av ferdsel med fritidsfartøy med 

hjemmel i plan- og bygningsloven også må utredes mer, praktiske konsekvenser av denne 

fremgangsmåten må analyseres nærmere, herunder sanksjonsmuligheter ved overtredelser. 

 

 

Anløpsavgift 

Utvalgets flertall foreslår å fjerne hjemmelen for innkreving av anløpsavgift. 

Anløpsavgiften skal i dag dekke kommunenes utgifter knyttet til ansvaret for fremkommelighet i eget 

sjøområde og til myndighetsutøvelsen etter loven, eksempelvis til behandling av søknader.    Den 

samlede anløpsavgiften skal ikke overstige kommunens faktiske kostnader på området (selvkost), og 

kan avkreves alle skip som anløper havn i kommunen.  

For øvrig drives havnen på alminnelige kommersielle vilkår ved salg av varer og tjenester, og havnens 

inntekter tas inn gjennom det som loven betegner som «vederlag». 

 

Dagens regelverk er komplisert, og det er derfor vanskelig å få oversikt over hvordan havnene 

beregner sine vederlag og avgifter.  Kystverket har behandlet flere klagesaker på anløpsavgiften og 

hva som kan gå inn i selvkostregnskapet.  Bakgrunnen for flertallets forslag er at store deler av 

kostnadene som anløpsavgiften er ment å dekke faller bort med at det foreslås at staten overtar 

ansvaret og myndigheten i farvannet som sådan.  Forslaget vil videre redusere faren for 

dobbeltbetaling ved at det både betales vederlag for tjenester og avgift for oppgaver knyttet til 

myndighetsutøving.  
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KS-advokatenes kommentar 

Kommunene er ikke pliktig til å kreve anløpsavgift i dag. Det er heller ikke alle havene som benytter 

seg av denne adgangen. Dessuten tolkes dagens regelverk forskjellig. Det har ført til klager slik 

utvalgets flertall påpeker. Det er mer fornuftig og forutsigbart at de utgifter havnen vil ha knyttet til å 

sikre fremkommelighet i egen havn, belastes brukerne gjennom de ordinære vederlagene.  Dette 

samsvarer med kravet om kommersiell drift. Vi støtter derfor forslaget om å fjerne adgangen til å ta 

anløpsavgift. Samtidig er det viktig at havnen sikres mulighet til å kreve vederlag for sine tjenester 

som en kommersiell aktør. 

Det forutsettes at havnens utgifter kan dekkes inn gjennom vederlag eller gebyrer fastsatt gjennom 

forskrifter. 
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Vedlegg 3: Innspill fra KS Storbynettverk til behandling av høring NOU 2018:4 ʹ Sjøveien videre ʹ 

havne og farvannslov 

 

Innspill til KS behandling av høring NOU 2018:4 Sjøveien videre  

 

Fra: KS Storbynettverk 

Dato: 11.05.2018 

 

 

Konklusjon  

KS Storbynettverk mener at Havne- og farvannslovutvalgets forslag til ny havne- og farvannslov 

legger bedre til rette for effektiv, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk havnedrift enn gjeldene 

lovverk. Forslaget gir også kommunene som eiere et bedre verktøy for å forvalte havnekapitalen til 

det beste for havnene, innbyggerne og kommunene. Enkelte av begrensningene som er lagt på 

kommunenes eierstyring er etter KS Storbynettverks mening ikke nødvendige for å sikre forsvarlig 

havnedrift. 

 

Bakgrunn 

Havne- og farvannslovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende havne- og 

farvannslov. Utvalget la 1. mars fram sin utredning NOU 2018:4 Sjøveien videre, forslag til ny havne- 

og farvannslov. Samferdselsdepartementet har sendt utredningen på høring med høringsfrist 15. 

juni. En endring av havneloven kan ha stor betydning for flere av kommunene i Norge.  

 

Havnenes rolle 

Det er enighet om å tilrettelegge for overføring av godstransport fra veg til sjøtransport, og å gjøre 

sjøtransporten mer miljøvennlig. I dette har havnene en viktig rolle, som kommunene fullt ut støtter. 

Byene har valgt ulik organisasjonsform for havnevirksomheten. I Oslo og Kristiansand er 

havnevirksomheten organisert som kommunale foretak, mens Trondheim Havn er organisert som et 

interkommunalt selskap. Havne- og farvannslovutvalget foreslår ikke innskrenkninger i kommunenes 

frihet til selv å velge organisasjonsform for havnevirksomheten, og KS Storbynettverk støtter 

utvalgets vurdering. 

 

Fellesskapets ressurser 

KS Storbynettverk mener at de kommunale havnene, inkludert havnekapitalen, er en del av 

fellesskapets ressurser. Dagens rigide regler for anvendelse av havnekapitalen gir ikke gode nok 

insentiver til effektiv drift i havnene, riktig ressursallokering og lønnsomme investeringer. I dagens 

lovverk er havnekapitalen skjermet mens den kommunale eierens økonomi ikke er skjermet mot krav 

fra havnens kreditorer dersom ikke havnekapitalen strekker til. Dette er etter KS Storbynettverks 

vurdering urimelig. 

 

Forvaltning av havnekapitalen 

Havne- og farvannslovutvalgets forslag til bestemmelsen om uttak av verdier fra havnekapitalen er 

langt på vei er i tråd med aksjelovens § 8-1 bestemmelser om utbytte som sier at det er styret som 

foreslår utbytte og at utbyttet kun skal betales ut i den grad det etter utdelingen har en forsvarlig 

egenkapital og likviditet. Utvalget foreslår imidlertid noen tilleggskriterier om at det bare kan deles ut 

overskudd eller midler fra virksomheten dersom: 

«gjenværende egenkapital er tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av 

havnevirksomheten i tråd med lovens formål. Ved realisasjon av den kommunale havnevirksomhetens 

eiendom skal det gjøres tilstrekkelige avsetninger til nødvendige nyanlegg før utdeling etter første 

punktum kan foretas»  

 

KS Storbynettverk er tilfreds med at flertallet i utvalgets forslår en oppmykning av forvaltningen av 

havnekapitalen. Tilleggskriteriene er i tråd med slik en god og langsiktig eier av havnen bør opptre. 
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Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hva tredje ledd gir av merverdi sammenlignet med 

aksjelovgivningens generelle bestemmelser om forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdeling av 

utbytte. 

 

Teknologisk utvikling og arealbehov 

Den teknologiske utviklingen gjør at havnevirksomhet kan bli mindre plasskrevende framover. Ny 

teknologi kan videre lede til at havnedriften på enkelte områder blir annerledes enn i dag. KS 

Storbynettverk mener det bør være kommunen selv som avgjør hvilke arealer i kommunen som er 

egnet for, og bør avsettes til, havneformål og andre utbyggingsformål. Kommunen som eier av 

havner bør også som hovedregel selv avgjøre om havnen skal flyttes til et nytt område som reguleres 

for dette formålet. Dersom statlige eller regionale hensyn skulle tilsi noe annet, kan slike 

myndigheter påvirke beslutningen i planprosessen på ordinært vis. 

 

Krav til avsetninger 

Utvalget har i bestemmelsene om forvaltning av kapitalen foreslått at det skal settes krav om at det 

ved salg av eiendom skal det gjøres tilstrekkelige avsetninger til nødvendige nyanlegg før utdeling av 

verdier (utbytte) fra havnen kan betales ut. KS Storbynettverk mener utvalgets forslag i større grad 

enn gjeldende regelverk legger til rette for at nødvendig transformasjon av havneområder til 

byutvikling kan gjennomføres, men mener at kravet om tilstrekkelig avsetning til nyanlegg er 

unødvendig.  Selv om det kan deles ut verdier fra havnens virksomhet vil kommunene opptre som 

ansvarlige eiere, samfunnsutviklere og myndighetsutøvere og forvalte havnekapitalen til det beste 

for både havnen og byens innbyggere. 

 

Bestemmelser om mottaksplikt 

Dagens lovverk har en særskilt bestemmelse om mottaksplikt for kommunale og private havner som 

er åpne for allmenn trafikk. Utvalget foreslår at disse bestemmelsene fjernes og at havner reguleres 

av konkurranserett og myndighetsmisbrukslæren. KS Storbynettverk mener det er rimelig at havnen 

bør kunne avvise fartøy som det er grunn til å tro ikke vil, eller kan, betale vederlag eller anløpsavgift. 

Det kan også være miljømessige hensyn som ligger til grunn for ønsket om avvisning. KS 

Storbynettverk støtter forslaget om å fjerne mottaksplikten. 

 

Luftkvalitet 

I forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) stilles det krav til lokal 

luftkvalitet, og storbyene jobber aktivt med å bedre luftkvaliteten for å beskytte menneskers helse. 

Ved fare for overskridelser av grenseverdiene er det krav om at det skal utarbeides en 

tiltaksutredning. KS Storbynettverk synes det er gledelig at et samlet utvalg tydeliggjør kommunens 

frihet til å begrense anløp til havn når det er nødvendig fordi lokal luftforurensning overskrider tillatt 

nivå. 

 

Oppsummering 

KS Storbynettverk støtter flertallet i havnelovutvalgets syn på forslag til ny havne- og farvannslov. 

 

KS Storbynettverk mener at havnelovutvalgets syn reflekterer det kommunene mener er viktige tema 

i en ny havne- og farvannslov, spesielt med tanke på at kommunene skal kunne påvirke 

samfunnsnyttig utvikling i havneområdene. 
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KS kontingent for 2019 
 
 
Dette dokument inneholder kontingentsatser for 2019.  
 

 Kontingent til KS 

 Kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS  
 
På Landstinget i 2016 ble nåværende satser vedtatt for beregning av KS kontingenten for perioden 2017-
2020. Hvert landsting skal ta stilling til kontingentnivå og hvordan kontingentene til KS skal beregnes i 
kommende landstingsperiode.  
 
Modellen for beregning av årlig medlemskontingent er videreført i den form den har hatt i foregående 
landstingsperiode, med unntak av justeringer som følge av endringer i fylkes- og kommunestruktur som 
vedtatt av landsstyret i november 2017;  
 
«Landsstyret har behandlet saken i møte 02.11.2017 sak 17/3 
Vedtak 

Dagens kontingentmodell justeres for perioden 2018-2019 på følgende måte: 
1. Kommunene som slås sammen betaler grunnbeløpene etter gammel kommunestruktur. 
2. For de fylkeskommunene som slås sammen beregnes beløp etter gammel struktur. 
3. Det legges fram ny sak med justering av medlemskontingenten for 2020, våren 2019. 
4. Til Landstinget 2020 legges det fram forslag til ny helhetlig forutsigbar kontingentmodell som 
sikrer KS mulighet til å opprettholde aktivitetsnivået for medlemmene på en tilfredsstillende 
måte.» 
 
For 2019 gir det følgende indekser: 

- Lønnsvekstregulering med 3,5 % 
- Konsumsprisjustering med 1,7 % 
- Befolkningsvekst med 0,71 % 

For 2019 innebærer dette en regulering av kontingentsatsene for:   
- Ordinær KS Kontingent med 2,96 % 
- FoU kontingent med 2,96 % 
- Maksimumskontingent med 3,67 % 
- Grunnbeløp for kommuner med 2,96 % 
 
Kontingent til FoU-arbeidet holdes utenfor beregning av maksimumskontingenten.  
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1. Kontingent til KS for 2019 
 For fylkeskommunene: 
  Ordinær kontingent pr innbygger kr. 25,60   
 FoU kontingent pr innbygger kr.  4,27 
 Maksimumskontingent: kr.  7 296 974 
 Maksimumskontingent Oslo: kr. 5 901 965 
     

     For kommunene: 
     Ordinær kontingent pr innbygger kr. 35,03    
     FoU kontingent pr innbygger kr.  5,83 
     Grunnbeløp kr. 87 186 
     Maksimumskontingent: kr.  7 833 517 
     Maksimumskontingent Oslo:  kr. 6 760 432 

 
Innbyggertall pr. 01.01.18 fra SSB legges til grunn. Kontingenten forfaller til betaling med 60 % av 
totalbeløpet medio januar 2019 og 40 % medio juni 2019. 

Hva hver enkelt kommune/fylkeskommune skal betale i kontingent for 2019 finner en her: 
www.ks.no/kontingent 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Owe Kristiansen  
Områdedirektør 
 
 
 
 
 

 
 



36/18 Samarbeidsflate mellom psykisk helsevern UNN HF og Gratangen kommune - 18/00521-1 Samarbeidsflate mellom psykisk helsevern UNN HF og Gratangen kommune : Samarbeidsflate mellom psykisk helsevern UNN HF og Gratangen kommune

 Avdeling Sør – Psykisk helse og rusklinikken 

 
                

 

 

 

 

 

Postadresse:     Telefon: 77 01 59 00 
    

 
 
Gratangen kommune ved rådmann 
Nergårdveien 2,  
9471 Gratangen        16.mai 2018 

 

 

Samarbeidsflate mellom psykisk helsevern UNN HF og Gratangen kommune 

Aktuelt 
Psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vurdert at vår primære 
samarbeidsflate med Gratangen kommune bør være Senter for psykisk helse og 
rusbehandling (SPHR) Ofoten og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Narvik. 
Dere har tidligere hatt Midt-Troms som primær samarbeidspart.  

Bakgrunn 
Bakgrunnen for vår vurdering er reiseavstand for pasientene og at dere har 
legevaktsamarbeid med Narvik kommune. Gratangen kommune har nå også gått inn i et 
prosjekt som omhandler etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT) sammen 
med SPHR Ofoten og omkringliggende kommuner. 

Hva innebærer dette? 
Fra 1.september vil BUP og SPHR Ofoten være Gratangen kommune sine primære 
samarbeidsparter innenfor psykisk helsevern. Innbyggerne i Gratangen med psykiske 
lidelser og behov for poliklinisk oppfølging for lette til moderate ruslidelser, vil få sitt 
helsetilbud i Narvik.  

Fritt sykehusvalg er gjeldende og pasientene kan be om behandling et annet sted enn 
Narvik. Hvis det i henvisning ikke angis at pasient har et ønske om dette, vil de som får rett til 
utredning/behandling etter 1.september primært få tilbud i Narvik (gjelder tilbud ved BUP og 
alle enheter ved SPHR, dvs døgn, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam). 
Pasienter som allerede er i behandling, trenger ikke bytte behandlingssted med mindre de 
selv har ønske om dette.  

Gratangen kommune vil inviteres med i Samarbeidsforum psykisk helse og rus Ofoten 
sammen med SPHR Ofoten og Narvik, Tysfjord, Ballangen, Tjeldsund og Evenes kommune.  

Saksgang 
I februar informerte vi rådmann per telefon om våre planer om endret samarbeidsflate. 
19.mars hadde vi et drøftingsmøte. Rådmann møtte oss og hadde ingen innvendinger til våre 
planer om endring, men ønsket at dere skulle ha litt mere tid å drøfte dette internt i 
Gratangen kommune slik at vi kan få innspill til vår beslutning. Fint hvis dere kan gi UNN HF 
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en tilbakemelding innen 1.juni, hvis dere har innvendinger. Dette brevet sendes både som 
epost direkte til rådmann/postmottak og som vanlig brev.  

BUP og SPHR samarbeider ofte med ulike instanser i kommunen. Det er viktig at alle 
samarbeidsparter får informasjon om endringer. Gjelder fastleger og legevakt, 
psykiatritjenesten, ulike botilbud, NAV, Barnevern, PPT og helsestasjon/helsesøster.  

 
Ny kontaktinformasjon:  
BUP Narvik: 76968670 

SPHR Ofoten: 76968600 

AAT vakttelefon: 76968611 

 

Med vennlig hilsen  

Anita M. Vaskinn 

Anita Mikalsen Vaskinn  Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

Avdelingsleder/Psykologspesialist Avdeling Sør, Psykisk helse- og rusklinikken 

Mob: +47 99040654 Tlf: +47 77015900  

Det er resultatene for pasienten som teller!  
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Nedre Slottsgate 25  |  0157 OSLO 
Tlf: 23310980  |  post@norskfriluftsliv.no 
www.norskfriluftsliv.no 
Org.nr. 971 262 834 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,  

Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,  

Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening 

 
 

 

Til kommunen ved 
- ordfører 
- rådmann 
- ansvarlig for natur og friluftsliv 

Oslo, 28. mai 2018 

 

Vannscooter – hvilke muligheter har kommunene til å regulere/diskriminere 

Vannscootere ble likestilt med fritidsbåter i mai 2017, og vil derfor i utgangspunktet kunne 
brukes på lik linje med disse hvis ikke annet er bestemt av kommune eller stat. Norsk 
Friluftsliv sendte 2. juni 2017 et brev til alle kommunene der vi skisserte hvilke muligheter 
kommunene har til å regulere bruken av vannscooter. Innholdet i dette brevet står i 
hovedsak ved lag, men det er skapt en del usikkerhet rundt dette, blant annet fra Kystverket 
og Vannscooterforbundet. 
 
Med bakgrunn i denne usikkerheten, ba Norsk Friluftsliv om et møte med 
Samferdselsdepartementet for å avklare hvilke regler som gjelder. I møtet, som ble avholdt 
11. mai 2018, var departementet tydelige på følgende: 
 

• At opphevelsen av vannscooterforskriften i utgangspunktet likestiller vannscooter 
med andre fritidsbåter, men at det samtidig var regjeringen og Stortingets intensjon 
å gi kommunene full myndighet til å regulere vannscootertrafikken i sitt sjøområde, 
ut ifra lokale forhold og behov. 

• At dagens regelverk gir kommunene muligheter til å regulere bruken av vannscooter 
eksklusivt, både når det gjelder fart og forbud, men at dette må begrunnes saklig, 
som et hvert annet offentlig vedtak. 

 
På møtet med departementet ble det diskutert saklige argumenter som kan brukes som 
begrunnelse for å behandle vannscooter særskilt. Ved endring/innføring av en lokal 
ordensforskrift må kommunen foreta en avveining av hvilke hensyn og interesser som skal 
ivaretas, gjennom eventuelle begrensninger i den tillatte bruken av farvann og havner. 
 
Kommunen har myndighet til å vurdere verdien av blant annet følgende interesser høyere 
enn for eksempel bruk av vannskuter, hvis kommunen finner det formålstjenlig etter en 
konkret vurdering: 
 

• Hensyn til sikkerhet og støy 

• Hensyn til friluftsliv og rekreasjon 

• Hensynet til dyre- og fuglelivet 
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Hva bør og kan kommunene gjøre: 
I behandlingen av stortingsmeldingen om friluftsliv er regjeringen og Stortinget tydelige på 
at bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv. I 
meldingen påpekes det også at vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som 
padler, seiler, ror eller bader. 
 
Det påhviler derfor kommunene et stort ansvar for å ivareta hensynet til sikkerhet, friluftsliv 
og rekreasjon og dyre- og fuglelivet. Kommunene kan og bør derfor regulere bruken av 
vannscooter ut fra lokale forhold og behov. Dette kan gjøres etter følgende bestemmelser: 
 

1. Kommunen har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk 
av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt. Kommunen 
kan forby vannscooter på hele eller deler av arealet og/eller sette fartsbegresninger 
på hele eller deler av arealet. 
 

2. Kommunen har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med 
fartsgrenser. Fartsgrensen i den lokale forskriften vil gjelde alle typer fritidsfartøyer 
og kan ikke gjelde spesifikt for vannscooter. 
 
Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og 
hensyn til badende. Fartsforskriften er hjemlet etter havne- og farvannsloven. 
 

3. Kommunen har med hjemmel i havne- og farvannsloven mulighet til å begrense bruk 
av fartøy på sjøen, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og 
forsvarlig bruk. 
 
Dette kan gjøres med en ordensforskrift som blant annet kan regulere bruk av 
vannscooter på hele eller deler av kommunes sjøområde, for å ivareta hensyn til 
trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Reguleringene 
kan gjelde både fart og forbud. Det er utarbeidet en forskriftsmal som kommunen må 
bruke. 
 

I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse 
reguleringene blir videreført. 
 
 
Veileder: 
Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder for kommunene som vil utarbeide 
egne forskrifter. Denne finnes her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff990b59c1384984bf6130517d6299a8/veilednin
g-til-kommunene-6.-juni-2017.pdf 
Kystverket har også sendt ut en «veileder» til Samferdselsdepartementets veileder. Den 
finnes her:  http://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/kommuners-
adgang-til-a-regulere-bruk-av-vannscooter-gjennom-lokale-forskrifter-i-medhold-av-havne--
og-farvannsloven/ 
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Hvis veilederene fra Samferdselsdepartmentet og Kystverket oppleves forskjellige, er det 
Samferdselsdepartementets veileder som gjelder. 
 
Kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder: 
For at kommunene skal kunne ivareta friluftslivsinteressene er det viktig at kommunene 
foretar kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, også i kommunens sjøområder, jf 
Miljødirektoratets veileder M98-2013. 
 
 
Ny havne- og farvannslov på høring: 
Vi gjør oppmerksom på at Samferdselsdepartementet har sendt ut forslag til ny havne- og 
farvannslov på høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-2018-4-
sjoveien-videre--forslag-til-ny-havne--og-farvannslov/id2593300/ 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

     
Hans Erik Lerkelund       Siri Meland 
Fagsjef naturforvaltning     Fagsjef samfunnskontakt 
 
 
 
Kopi: 

• Samferdselsdepartemetnet 

• Klima- og miljødepartemetnet 

• Kystverket 

• Fylkesmenn 

• Fylkeskommuner 

• Miljødirektoratet 

• Forum for natur og friluftsliv 
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TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 

Blimed.no  |  Innsamlingskonto: 8380.08.09005  | Org.nr. 944 384 448 

 

Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 

Tusen takk for innsatsen Gratangen kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor!  

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer 

inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.  

Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører 

og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn 

aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng 

eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. 

Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker. 

Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 

foreninger, idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TV-

aksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for 

kommunekomiteen i Gratangen kommune.  

Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen 

av verdens største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av 

ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å 

engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. Vedlagt finner du en brosjyre med 

forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å mobilisere så mange 

lokale støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som 

oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem. 

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på 

vårt elektroniske registreringsskjema innen 20. juni. Skjemaet finner dere på 

blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/    

Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Troms fylke som ledes av fylkesmannen. 

Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av 

innsamlingen.   

Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid 

med Gratangen kommune.  

Med vennlig hilsen  

Inger-Heidi B Kjærvik 

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark 

Tlf.: +47 97 61 93 02    

Til Ordfører Eva Ottesen 

i Gratangen kommune   

 
 

 

                 Tromsø 18. mai 2018 



38/18 Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 - 18/00607-1 Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 : komitebrosjyre-webformat

R���E�O���V-A���O��� A���O���O���È �Å �-2-3

1

2

3

Lag en TV-aksjons komité 
mai/juni

Identifiser mulige komitémedlemmer. Hvem 
kan og vil være med på dugnaden? Hvem 
kan bruke sin kompetanse til å lø�e 
TV-aksjonen i di� lokalsamfunn?

Få ting til å skje i lokalmiljøet 
august/september

a) Lag en plan for hvordan komiteen skal 
rekru�ere bøssebærere og mobilisere skoler, 
næringsliv og andre viktige aktører i 
lokalsamfunnet.

Sikre at det er nok bøssebærere. Det er viktig 
at alle har få� god informasjon om 
oppmøtested- og tid.

b) Gå igjennom sjekklista. Har man kontroll på alt det 
nødvendige til aksjonsdagen? Hvem har ansvar for hva 
og når må de�e være klart?

TV-aksjonen NRK 2018 går av 
stabelen søndag 21.oktober.

Årets TV-aksjon går til Kirkens 
Bymisjon og skal åpne dører og 
invitere flere inn i varmen. Fordi e� 
møte kan endre et liv - og flere møter 
kan endre et helt samfunn.

TV-aksjonen NRK er verdens største 
innsamlingsaksjon målt i antall frivillige 
og innsamlede kroner fordelt på 
befolkning. 

7000 frivillige over hele landet 
organiserer innsamlingen gjennom 
600 kommune- og bydelskomiteer

100.000 bøssebærere banker på 2,3 
millioner dører

Siden 1974 har TV-aksjonen gi� 
livsviktig hjelp til millioner av 
mennesker.

«TV-aksjonen er ein nasjonal dugnad 
som får fram det beste i oss alle. Som 
ordførar er det ei stor ære å få lov til å 
gå i spissen for de�e viktige arbeidet i 
mi heimkommune. Liten som stor står 
vi skulder ved skulder for å utgjere ein 
forskjell. Det gjer meg skikkelig stolt.»

– Jim-Arve Røssevoll, ordførar i
Sula kommune

L���r
koordinerer og leder TV-aksjonen i din 
kommune/bydel. 

Bøs���ær���n���r���
har oversikt over bøssebærervervingen. Du 
koordinerer arbeidet med oppmøtested og 
de frivillige som deler ut og tar imot 
bøssene på aksjonsdagen.

M���r���l���t���r
mo�ar og distribuerer kampanjemateriell. 
Du bestiller og mo�ar bøssemateriell og 
koordinerer forberedelsene med bøssene til 
aksjonsdagen. Bøssen med dekor må ikke 
synliggjøres før aksjonsdagen.

S���e���v���i��
engasjerer skoler/barnehager i 
kommunen/bydelen til å beny�e seg av 
TV-aksjonens undervisningsopplegg. Du 
bistår skoler med informasjon for de som 
ønsker å organisere aktiviteter i forbindelse 
med TV-aksjonen.

Gjennomfør TV-aksjonen
oktober

All informasjon finner du på blimed.no



38/18 Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 - 18/00607-1 Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 : komitebrosjyre-webformat

Fylkesaksjonsleder Østfold   

Fylkesaksjonsleder Akershus  

Byaksjonsleder Oslo    

Fylkesaksjonsleder Hedmark                     

Fylkesaksjonsleder Oppland                      

Fylkesaksjonsleder Buskerud   

Fylkesaksjonsleder Vestfold   

Fylkesaksjonsleder Telemark                     

Fylkesaksjonsleder Aust- og Vest-Agder   

Fylkesaksjonsleder Rogaland                 

Fylkesaksjonsleder Hordaland  

Fylkesaksjonsleder Sogn og Fjordane              

Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal 

Fylkesaksjonsleder Trøndelag                      

Byaksjonsleder Trondheim    

Fylkesaksjonsleder Nordland    

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark   

         

ostfold@tvaksjonen.no

akershus@tvaksjonen.no

oslo@tvaksjonen.no

hedmark@tvaksjonen.no

oppland@tvaksjonen.no

buskerud@tvaksjonen.no

vestfold@tvaksjonen.no

telemark@tvaksjonen.no

agder@tvaksjonen.no

rogaland@tvaksjonen.no

hordaland@tvaksjonen.no

sognogfjordane@tvaksjonen.no

moreogromsdal@tvaksjonen.no

trondelag@tvaksjonen.no

 

trondheim@tvaksjonen.no

nordland@tvaksjonen.no

tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

Følg  TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon  

på facebook.com/bymisjon   

blimed.no
BØSSEBÆRERTELEFON

8380 08 09005 02025
VÅRE GIVERKANALER

BLIMED.NO

KONTAKTINFORMASJON
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KJÆRE TV-AKSJONSKOMITÉ,
LYKKE TIL MED Å LAGE TIDENES 

BESTE TV-AKSJON I DIN KOMMUNE!
MILJØMERKET

2041        Merkur Grafisk AS   
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Referat informasjons- og drøftingsmøte om felles regionråd i Sør-Troms og 

Ofoten. 

Tid: Fredag 25. mai 2018 kl 09:30-14:30 Sted: Thon Hotell Harstad, Panorama. 

Møtt: Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes, Kristine Haugen, Eva Ottesen, Sigrun Wiggen 

Prestbakmo, Karin Eriksen, Dag Sigurd Brustind, Liv Kristin Johnsen, Tor Asgeir Johansen, Hermod 

Amundsen, Geir-Ketil Hansen, Svein Erik Kristiansen, Svein Nilsen, Viveka Teräs, Paul Rosenmeyer, 

Guttorm Aasebøstøl.  

Også til stede: Ole Kristian Severinsen, Hugo Thode Hansen, Merete Hessen, Frode Skuggedal, 

Monika Amundsen, Stine Fedreheim, Arne Kvensjø, Sturla Bangstad, Nina Dons-Hansen, Sigbjørn 

Astrup, Elisabeth Storjord.  

Velkommen v leder i Sør-Troms regionråd, Helene Berg Nilsen 

 Kort presentasjonsrunde. 

 

Presentasjon av arbeidsgruppens resultat så langt: 
• Visjonen om ett råd: 

– Fordelene større enn ulempene 

– Større påvirkningskraft 

– Mulig tilgang på utviklingsmidler jf. Fylkesråd i Nordland 

– Tilgang til 2 stortingsbenker og fylker 

• Styrke samfunns- og næringsliv rundt fylkesgrensa. 

• Intensjon om sammenslåing f.o.m. 1. januar 2019 eller 2020 drøftes 

• Politisk samarbeidsorgan etter kommunelovens §27 

• Måten som regionrådene er organisert på er ulike  

• Antall administrativt ansatte blir en konsekvens av oppgaveporteføljen som må utredes 

nærmere 

• Økonomi avhenger av antall administrativt ansatte, finansieringen av prosjektledere, 

oppgaveportefølje, omfang av møter, reisevirksomhet, administrative forhold m.v. Må 

utvikles videre. 

Når gjennomføre sammenslåing: 

• Fordeler og ulemper med sammenslåing i 2019 

Anbefaling fra prosjektgruppa: 

• Nytt råd etableres 

• Dersom etablering ikke blir før 2020 brukes 2019 til forberedelse/tilrettelegging: 

– Felles uttalelser 

– Felles Re:tenk konferanse 

– Tett samarbeid omkring forsvarsprosjektene – vurdere sammenslåing av 

prosjekter i august 

– Gjennomføre noen fellesmøter 

Sammensetning nytt råd, forslag tre ulike modeller- nytt råd med 9 kommuner: 

Modell Sør-Troms: 9 repr., modell Ofoten: 27 repr., Nytt alternativ: 18 repr: Ordfører, valgt 

politiker 

Invitasjon av andre inn i rådet? 

Fylkeskommuner, næringsaktører, kompetansemiljøer? 
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Debatt: 
I debatten ble det fremhevet at dette er en positiv sak å jobbe med. Regionene kommer til å få 

en sterkere rolle. I fellesskap kan STRR og OR nå ta et grep og få satt på dagsorden det som 

er viktig for utvikling i vår felles region. Det ble fremhevet en tro på at dersom vi slår oss 

sammen vil det gi en positiv effekt når en ser dette i et langsiktig perspektiv. Kommunene må 

bestemme hvordan dette skal bli og se ut. Vi må være i forkant, fremoverlent og f. eks. ha en 

intensjonsavtale slik at vi er på plass når fylkeskommunene omorganiserer seg. Å ville det, ha 

tro på det, er viktig. Man må se det store bildet, det er viktig med større påvirkningskraft. Får 

vi et regionråd på tvers av fylkesgrensene må de to fylkeskommunene se vår region i mye 

større grad. Trenger vi ett år ekstra for å gjennomføre sammenslåing er det ok. Dette må 

gjøres riktig. To store byer i Nord-Norge vil ha en ny og større påvirkningsmulighet enn i dag, 

med samarbeid over fylkesgrensa.  

 

Det ble debattert om innhold om hvorvidt regionrådet er et konsensusorgan. Regionrådet skal 

være et politisk samarbeidsorgan og jobbe primært med ting kommunene er enige om. Den 

interne konkurransen vil ellers være der. Andre viktige utviklingsområder må være fokus. 

Nøkkelfaktoren er samarbeid mellom politikk, næring, forskning og utvikling. Formelle 

juridiske forhold ble dratt fram. Det å ha regionråd er ikke lovregulert i dag. Ny kommunelov 

er på trappene og i løpet av høsten 2018 vil lovgrunnlaget være klart. Forslaget sier at det skal 

hete interkommunalt, politisk råd. Det vil være vanskelig å rekke å etablere et nytt råd til 

01.01.2019, og det er anbefalt med en organisering i § 27. I debatten var det ikke enighet om 

organisering og antall representanter. Noen mente at fordelen med å ha med opposisjonen er 

en bedre forankring i kommunene med bred politisk enighet, mens andre mente at det er 

viktig at ordføreren er den som er meningsbærer og forankrer i egen kommune. Dette må 

jobbes videre med. 

Det framkom at kommunene var på litt ulik plass i prosessen. Noen av de minste kommunene 

ytret engstelse for at dette ikke skulle være godt nok forankret i egen kommune og etterspurte 

grundigere saksopplysninger. En del av kommunene har gjort et intensjonsvedtak om å gå inn 

i prosessen for å evt. etablere et nytt regionråd. Det ble også stilt spørsmål om to byer vil 

danne en for sterk akse for de små kommunene, og det fremkom et «strekk i laget» i Sør-

Troms. Noen har kommet lengre enn andre. Et svar var at noen kanskje ikke har gjort 

hjemmeleksa og fulgt opp i egen kommune underveis, og det ble bedt om konkretisering av 

hvilke spørsmål som ikke er besvart i tidligere utredninger, med henvisning til dokumentene 

da saken ble lagt fram i eget regionråd samt samfunnsanalysene både til ByR og 

kommunestrukturarbeidet. Dato er uvesentlig. Det er viktig å få på bordet hva den enkelte 

kommune ønsker og hvilke alternativer de ser. Kanskje de vil gå til et annet regionråd? Vi har 

jo et regionråd fordi vi ønsker å få noe til. Et svar i møtet var at man ønsket at prosessen 

skulle gå videre, selv om noen kommuner var i tvil om egen deltakelse i nytt råd. 
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• Oppsummering og veien videre 
 

• Felles regionrådsmøte mellom Ofoten og Sør-Troms regionråd er positiv til å fortsette 

prosessen med sikte på en sammenslåing av de to regionrådene.  

 

• Målsettingen er å skape et enda mer slagkraftig politisk samarbeidsorgan for utvikling 

av Ofoten og Sør-Troms og ekstern påvirkning. 

  

• Sekretariatet bes om å utarbeide ulike organisasjonsformer og forslag til vedtekter for 

et felles råd. I dette ligger utarbeidelse av ny milepælsplan. Dette forelegges for 

regionrådene og behandles i fellesmøte mellom Ofoten og Sør-Troms regionråd. 

Deretter behandles dette i de respektive kommunestyrer.   
 
 
 
 
 
 

Ref 

Elisabeth Storjord 
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post@ofotraadet.no 

 
7. mai 18 

 

REFERAT FRA MØTE OM REGIONALT POLITIRÅD 

Tid: Fredag 4. mai 2018 kl. 13:00-15:00    

Sted: Grand Royal Hotell, Narvik 

 

Møtt:  Leder Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, Per Kristian Arntzen, ordfører i 

Ballangen, Geir Ketil Hansen, varaordfører i Narvik, Gunnhill Andreassen, varaordfører i 

Tjeldsund og Eva Ottesen, ordfører i Gratangen. 

Knut Einar Hanssen, rådmann i Ballangen, Lars Norman Andersen, rådmann i Narvik, Stine 

Fedreheim, rådmann i Evenes, Ole Kristian Severinsen, rådmann i Gratangen, Tor Erik 

Rønne, prosjektleder Jasska/Trygg 

Ben-Inge Eriksen, leder av Ofoten politistasjonsdistrikt. 

 

 

 

• Presentasjon av "nye" Ofoten politistasjonsdistrikt. 

Ben-Inge Eriksen orienterte – se vedlegg 1 s 8.  

 

• Presentasjon av "nye" Nordland politidistrikt.  

Ben-Inge Eriksen orienterte se vedlegg 1. Det nye politidistriktet trådte i kraft fra 2. 

mai. I det ligger plikt til mer samarbeid enn før. Gratangen kommune vil være i Ofoten 

sitt gebet. Man skal se på de felles ressursene og ved hendelser skal nærmeste enhet 

rykke ut. Det skal etableres et lensmannskontor i Evenes, og lensmannskontoret i 

Tysfjord skal opprettholdes. Hensikten med reformen er å levere best mulig tjenester 

for pengene. Ben-Inge Eriksen ga uttrykk for at dette forumet er optimalt for å 

diskutere videre prioriteringer.  

 

• Ofoten sin plan for politikontaktordningen framover. 

Det er et mål å få i gang politikontaktordningen raskt. Kommunene vil da få en 

kontakt som de henvender seg til. Som en start kan dette være en person for alle 

kommunene, så evt utvide om det blir behov for det. Politiet er i ferd med å ansette. 

Denne skal samarbeide med SLT-koordinator skoler, helsesøster osv og ha ansvar for 

oppfølging av politiråd. SLT står for «Samordning av lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende tiltak».  De som nå fungerer som politikontakter er Ben-

Inge Eriksen og Anne-Katrine Rambøll. Det viktige nå er å komme i gang. Det kan 

være en utfordring at politikontakten her skal ha mange kommuner. Viktig med 

tilstedeværelse og at kommunene samhandler. Lage et fellesskap med forebygging. 

Kommunene og politiet eier utfordringene sammen. Når en person er på plass kan en 

få samarbeidet opp og gå sammen.  
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• Politiråd i hver kommune eller samarbeid mellom kommunene. 

Det er stor variasjon i kriminalitetsbildet. Se vedlegg 2. Viktig med 

grenseoverskridende samarbeid. Det foreslås som i dette møtet at regionalt politiråd 

holdes i forlengelsen av AU. Det skal skrives en samarbeidsavtale i løpet av 

sommeren med hver kommune som inneholder følgende punkter: 

- Politikontaktens rolle og oppgaver 

- Avtale om regionalt politiråd for Ofoten 

- Nøkler for samarbeid mellom politikontakt og SLT-koordinator. 

 

• Sekretariatet lager forsalg til sak til kommunestyrene om regionalt politiråd.  

Det forberedes sak om felles regionalt politiråd. Dette vedtas evt av de seks 

kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tysfjord, Tjeldsund og Gratangen. 

Politirådet skal være «De lange linjers organ», se utfordringer for framtida.  
 

• Det må også finnes andre møteplasser, som f eks et operasjonelt møte mellom SLT-

koordinator, politikontakt og helsesøster.  

 

• Forslag om orientering i representantskapet den 8. juni.  

 

 

• Referat fra møte i Regionalt politiråd Nordland, v Geir Ketil Hansen.  

Se vedlegg 3 

 

 

 

 

 

 

Referent 

Elisabeth Storjord 
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Nordland politidistrikt

Politimesteren i Nordland

Nye Nordland 
politidistrikt

Regionalt politiråd 

26. februar 2018
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Politidistrikter ferdig organisert i 2018

2016 2017 2018

01.01.2016

12 nye politidistrikter 
formelt etablert

2017

FDE og stab satt i drift i 
politidistriktene

Våren 2018

Komplett organisasjon –
GDE-struktur - iverksatt i 
alle distrikter

• 12 politidistrikter
• 116 lensmanns- og politistasjonsdistrikter
• 225 lensmannskontor og politistasjoner, 

hvorav 66 politistasjoner og 159 
lensmannskontor
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

2016 2017 2018

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug

Agder
25.01

Finnmark

Innlandet

Oslo 26.4

Troms
31.5

Nordland
31.5

Trøndelag
3.1

Møre og 
Romsdal

Vest
25.12 8.11

Sør-Vest
8.11

Øst

Sør-Øst

Org-/p-løp, IKT-tilpasninger og etablering av nye 
operasjonssentraler (PNP fase 1 og 2)

1.1

15.12

15.12

8.12

17.11

28.11

18.10

3.11

25.11

16.12

1.2

1.2

1.2

1.2

22.2

24.3

8.3

1.3

23.3

29.3

Status per 16.1.2018

Driftsetting ny operasjonssentral 
og andre sentrale systemer 

Organisasjonsløp Personalløp Ny org driftsatt / IKT-systemer tilpasset

Iht. planFerdig Fare for 
forsinkelse

Forsinkelse

OPS samlokaliserer med 110

16.01.2018

19.12

01.06

01.06

01.06

01.06

27.09

01.09

01.09

07.03

25.0401.09

Begrenset omfang 
akseptert

20.06

01.09

30.06

31.05
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Overordnet organisasjonsmodell for Nordland 
politidistrikt



41/18 Referat fra regionalt politrådsmøte Ofoten 04.05.2018 - 18/00616-2 Referat fra regionalt politrådsmøte Ofoten 04.05.2018 : Vedl 1 Nye Nordland politidistrikt - Jan Tore Hagnes (1)

Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Organisering av politidistriktene

•Geografiske driftsenheter (GDE): 
Har ansvar for politioppgavene innenfor et 
geografisk område i politidistriktet. Kan ha 
flere lensmannskontor og politistasjoner

•Funksjonelle driftsenheter (FDE): 
Ivaretar fellesoppgaver for hele distriktet. 
Disse har fagansvar innen bestemte 
fagområder og støtter polititjenesten i de 
geografiske driftsenhetene.

•Lederstøttestaber:
Støtte distriktets ledelse innen HR og HMS, 
kommunikasjon og virksomhetsstyring 

21.03.2018 • Side 5



41/18 Referat fra regionalt politrådsmøte Ofoten 04.05.2018 - 18/00616-2 Referat fra regionalt politrådsmøte Ofoten 04.05.2018 : Vedl 1 Nye Nordland politidistrikt - Jan Tore Hagnes (1)

Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Milepæler gjennom nærpolitireformen i Nordland PD

•1.januar 2016 - Politidistriktet opprettet med ny politimester
•Januar 2016 – lokalt prosjekt opprettet og startet arbeidet
•Gjennomføring av interne prosjekter som REAL og HSO
•Mai 2016 startet arbeidet med organiseringen av FDE/Staber 
•Oktober 2016 ble høring om den geografiske strukturen sendt ut
•November 2016 – Beslutning av organisering av FDE/Staber
•1. februar 2017 – ferdig personalløp fase 1
•1. mai 2017 "Go live" FDE /Staber
• I mai 2017 besluttet JBD organiseringen av norsk politi
•31. mai 2017 – oppstart av ny operasjonssentral på Albertmyra

Politimesteren i Nordland 21.03.2018 • Side 6
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

"Nye Nordland PD" 21.03.2018 • Side 7

• Høsten 2017 startet vi personalløpet del 2
• Oktober 2017 besluttet vi internt 

organisasjonskart og bemanningsplan
• 1. januar 2018 var i gang med alle de nye 

prioriterte punksjonene
• Februar 2018 avsluttes personalløpet
• 1. mai 2018 skal Nye Nordland 

politidistrikt være i drift

• Men alle funksjoner og roller vil ikke være 
på plass før tidligst i 2020. 

• Må koordineres med bemanningstildeling
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Politimesteren i Nordland 21.03.2018 • Side 8
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Hva har vi oppnådd i løpet av reformen?

•Vi har opprettet mange nye funksjoner og roller som vi ikke har hatt
• Politikontakter 
• Næringslivskontakt
• Bokoordinator

•Vi har opprettet et eget senter for Arbeidslivskriminalitet
•Vi har opprettet et støttesenter for kriminalitetsofre
•Gjennom oppbygging av statens barnehus og dedikert personell i 

funksjonelle enheter har vi satset mye på etterforskning av overgrep 
mot barn 

Politimesteren i Nordland 21.03.2018 • Side 9
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Responstiden i Nordland

• I Nordland hadde vi følgende måloppnåelse i 2017:
• For områder med 20.000 innbyggere eller mer er 80 % av hasteoppdragene respondert på innen 

12 minutter (krav 10 minutter)
• For områder med 2.000 til 19999 innbyggere er 80 % av hasteoppdragene respondert på innen 

16 minutter (krav 17 minutter)
• For områder under 2.000 innbyggere er 80 % av hasteoppdragene respondert på innen 46 

minutter (krav 42 minutter)

For Median (50%) var tallene 7/7 – 9/9 – 27/22

Politimesteren i Nordland 21.03.2018 • Side 10
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Tilfredshet blant ansatte og økt tillit i befolkningen

• Medarbeiderundersøkelsen viste at 
politiansatte er stolte av å jobbe i politiet, at 
jobbtilfredsheten er høy og at flertallet av 
medarbeiderne har tro på positive resultater 
av reformen 

• Blant befolkningen svarer 83 prosent at de 
har tillit til politiet (framgang på to prosent)

• 95 prosent føler seg trygge der de bor og 
ferdes

• Andelen som mener at politiet regelmessig 
er synlig i eget lokalområde har økt fra 40 
prosent i 2015 til 58 prosent i 2017 

• 8 av 10 mener det er lett å komme i kontakt 
med politiet
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Skape bedre forutsetninger

Øke kvaliteten på politiets arbeid

2018 innebærer et taktskifte i reformen
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Fokusområder etter 1. mai 2018

•Implementering av funksjoner og roller
•Videreutvikle de nye arbeidsmetodikkene
•"Tune inn" det nye distriktet  - rutiner, 
personell mv.

•Samarbeid med kommunene
•Kommunereform

Politimesteren i Nordland 21.03.2018 • Side 13
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Sammen om trygge lokalsamfunn

•Politiet er avhengig av et godt samarbeid med 
kommunene for å lykkes med sitt 
samfunnsoppdrag

•Et enda tettere og mer strukturert samarbeid 
mellom politiet og kommunene skal skape mer 
trygghet

•Derfor er styrking av samarbeid med 
kommunene en sentral del av nærpolitireformen

•Kommunene må også løse sine oppgaver godt 
for å skape trygge lokalsamfunn

21.03.2018 • Side 14
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Politiråd 

•Etablering (der det ikke 
allerede er)

•Forpliktende samarbeid og 
mål for arbeidet

•Utrede hvor det er 
hensiktsmessig med 
samarbeid om politiråd

•Regionalt politiråd. 
(politimesteren)

Politikontakt

•Etablert 15.6.2017/mars 
2018

•Møte jevnlig i kommunene
•Gjennomføre samtaler om 
forventninger-
tilstedeværelse, relevante 
samarbeidspartnere m.v.

•Delta på politirådsmøter

Politiråd og politikontakter
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt

Samarbeidsavtale

•En gjensidig forpliktende avtale
•Omhandler tjenestetilbudet fra politiets side
•Politikontaktordningen og politiråd
•Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 
tiltak (SLT)

•Organisering av samarbeidet 
•Forventningsavklaringer og evaluering av avtalen

Samarbeidsavtale mellom 
kommune og politiet
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00426-2 
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 12.06.2018 
Kommunestyret 21.06.2018 
 
 
 

   
 
 

INNBYGGERINITIATIV - ØNSKE OM OPPHEVELSE AV NEDSATT 

KONSESJONSGRENSE 

 

Innstilling: 
1. Innbyggerinitiativet fyller de formelle kravene i henhold til kommunelovens 39.a 

og Kommunaldepartementets tilhørende veileder.  
2. Forslaget representerer et interessant og tydelig innspill i forhold til pågående 

prosesser knyttet til utviklingen av kommuneplanens arealdel – herunder politikk 
for arealbruk. 

3. Kommunestyret vil avvente gjennomføring av delprosessen boliganalyse i 
arealplanarbeidet før det tas stilling til endring av politiske retningslinjer for 
omsetning av eiendommer i kommunen. 

4. Kommunestyret ber om at ny sak om dette legges fram på kommunestyrets møte 
13.12.2018. 

 

Vedlegg:  
Innbyggerinitiativ – ønske om opphevelse av nedsatt konsesjonsgrense 
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2 

Saksframstilling: 

Bakgrunn 
Kommunen har mottatt et innbyggerinitiativ signert av 90 innbyggere av kommunen bosatt i 

Nord-Gratangen. Dokumentet med signaturer ble innsendt av Dagrun Holt Molund på vegne 

av Ungdomslaget Idyl vedlagt brev datert 02.04.2018. Saken gjelder ønske om å oppheve 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for området fra Selnes gnr 28 og til og med 

Lillegrøsnes gnr 35. Dokumentene følger vedlagt. 

Hjemmel 

Retten til å fremme innbyggerinitiativ er hjemlet i kl §39a som lyder slik: 

"§ 39a Innbyggerinitiativ 
1. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et 

forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 

dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i 

kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 

6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres 

om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som 

følge av forslaget. 

3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet 

av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt 

før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet. 

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som 

blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages 

med mindre dette følger av andre regler." 
Kommunaldepartementet har også utarbeidet en egen veileder for saksbehandling av saker 

etter denne bestemmelsen. Denne veilederen benyttes her. 

Formelle krav 

Å fremme forslag etter § 39a er en rettighet for kommunens og fylkeskommunens innbyggere. 

Det betyr at kommunestyret eller fylkestinget er forpliktet til å ta stilling til forslaget som 

fremmes, så fremt lovens vilkår for øvrig er oppfylt. 

Innbyggerinitiativet er signert av 90 innbyggere av kommunen. Kravet om at minst 2% av 

innbyggerne (minst 22 innbyggere) må stå bak forslaget anses oppfylt.  

Det har ikke vært fremmet innbyggerinitiativ tidligere i valgperioden eller i løpet av de 4 siste 

årene. Kravet om at forslaget skal være unikt innenfor tidsrammene ovenfor anses derfor 

oppfylt. 

Innbyggerinitiativet inneholder et klart formulert forslag: … Ut fra …. ber vi om at den 

vedtatte nullkonsesjon på området fra Selnes Gnr 28 og til og med Lillegrøsnes Gnr 35 blir 

opphevet … Kravet om at innbyggerinitiativet skal inneholde et forslag anses oppfylt. 

Innbyggerinitiativet sitt forslag gjelder forhold som ligger innenfor kommunens virkeområde. 

Saksbehandling 
I veilederen heter det at kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslag som fremmes. Dette 

betyr at myndighet til å ta stilling til realiteten i et forslag fremmet etter bestemmelsen om 

initiativrett ikke kan delegeres til andre organer selv om delegasjonsreglementet sier noe 

annet. 
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Så lenge loven stiller visse krav til forslaget, må det etter departementets vurdering likevel 

være anledning for administrasjonen til å ta stilling til om forslaget oppfyller lovens vilkår. 

Når kommunestyret eller fylkestinget først har tatt stilling til forslaget, er det ingen ting i 

veien for at videre behandling og oppfølging skjer i administrasjonen eller av andre 

folkevalgte organer. 

I kl §39.a pkt. 2 heter det at Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget 

senest 6 måneder etter at det er fremmet – senest 02.10.2018. I veilederen heter det at « … Det 

kreves likevel ikke at kommunestyret har fattet endelig beslutning i saken. Initiativ som 

fremmes kan berøre komplekse saker med vidtrekkende konsekvenser, hvor det kanskje kreves 

samordning med for eksempel kommuneplan m.m. Det må således være tilstrekkelig at saken 

er behandlet i kommunestyret eller fylkestinget og at det er fastlagt et løp for videre saksgang. 

Kommunestyrets møte den 21.06.2018 ligger godt innenfor tidsrammen. 

Vurdering: 
Rådmannen mener at innbyggerinitiativet tilfredsstiller formkravene og at det kan behandles 

innenfor fristen selv om vedtaket skisserer en prosess eller serie aktiviteter som strekker seg 

ut over 6 måneder. Forslaget innebærer ønske om endring av lokal forskrift eller ønske om 

endring i praktisering av lokal forskrift. Ordningen med nedsatt konsesjonsgrense er hjemlet i 

lokal forskrift FOR-2011-02-18-175 Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter 

konsesjonsloven § 7. Forskriften er kortfattet og gjengis her i sin helhet: 

I 
Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Gratangen 
kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål. 

II 
Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Gratangen 
kommune for:  

 Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.  

 Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med 
bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er 
regulert til boligformål 

III 
Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Gratangen 
kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II. 

Umiddelbart synes det som forskriften gjelder hele kommunen og at det ikke ligger åpning for 

at det kan foretas avgrensninger gjennom praktisering av forskriften. Dersom forskriften må 

endres, krever det en lengre prosess i alle fall burde være godt forankret både faglig og 

politisk.  

Uansett hvilket handlingsrom kommunen har innenfor forskriften, vil det være klokt å vurdere 

forslaget i sammenheng med den pågående prosessen med rullering av kommuneplanens 

arealdel. Spesielt er det delprosessen boliganalyse, hvor hensikten er å få kunnskap om 

faktorer som påvirker boligutviklingen i kommunen, som vil kunne danne grunnlag for 

vurdering av forutsetningene en endret politikk får for omsetning av eiendommer i en 

avgrenset del av kommunen. 

Konklusjon: 
Innbyggerinitiativet fyller de formelle kravene i henhold til kl 39.a og Kommunaldeparte-

mentets tilhørende veiledning. 
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Kommunen tilfredsstiller lovens krav selv om det fattes et vedtak som skisserer en prosess 

som strekker seg utover de 6 månedene kommunen har på seg for å ta stilling til 

innbyggerinitiativets forslag. 

Kommunen bør sikre seg et bedre faglig og politisk grunnlag når en ny politikk for omsetning 

av eiendommer skal utvikles. Dette kan best skje gjennom delprosesser i forbindelse med 

rullering av kommuneplanens arealdel – spesielt boliganalysen.  

Denne analysen er planlagt gjennomført ved å engasjere en ekstern fagressurs. Denne 

analysen ligger inne i framdriftsplanen med ferdigstillelse i løpet av oktober 2018. Dermed vil 

det være mulig å drøfte noen grunnleggende forutsetninger for en endret politikk i 

kommunestyrets desembermøte 2018. 
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REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 

 

Innstilling: 
Fremlagt årsberetning og årsregnskap godkjennes som Gratangen kommunes 
årsregnskap for 2017. Mindreforbruk/merinntekt med kr. 2 464.710,15 tilføres i sin 
helhet disposisjonsfondet. 
 

Vedlegg:  
Årsberetning 2017 
Regnskap 2017 
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Saksframstilling: 
Årsberetning og regnskap 2017 er utarbeidet etter samme lest som tidligere.  

Fremleggelsen av regnskapet for revisjon har vært svært forsinket. Kontrollutvalgets møte er 

flyttet til torsdag 14.06.2018. Kontrollutvalget vil i dette møtet behandle revisjonsberetningen 

fra KomRev NORD. Med grunnlag i revisjonsberetningen vil kontrollutvalget utarbeide sin 

uttalelse til kommunestyret.  

 

Vurdering: 
 

 

Konklusjon: 
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ØKONOMIMELDING 1-2018 

Saken ettersendes 

Innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 

 

Vurdering: 
 

 

Konklusjon: 
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STRATEGI FOR ØKONOMISK VEKST OG UTVIKLING I SØR-TROMS 

 

Innstilling: 
Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. Strategi for vekst og utvikling i Sør-
Troms legges til grunn ved utarbeidelse av kommunal næringsstrategi. 
 
 

Vedlegg:  
 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 

 Tiltaksliste med ansvarsfordeling 
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Saksframstilling: 
Arbeidet med Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms ble igangsatt høsten 2015 under 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogram. Strategiarbeidet har tatt 

utgangspunkt i de funn som er gjort i Northern Research Institute (NORUT) sin 

samfunnsanalyse «Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)». 

Strategiarbeidet har vært organisert som et prosjekt slik: 

 Prosjekteier: Sør-Troms regionråd 

 Prosjektansvarlig: Daglig leder i Sør-Troms regionråd 

 Prosjektleder: Prosjektleder i Sør-Troms regionråd 

 Prosjektgruppe: Næringssjefer/næringsrådgivere i Sør-Troms kommunene 

 

Prosjektet har vært koordinert med Ofoten regionråd gjennom fortløpende dialog og felles 

regionrådsmøter. 

Samarbeids partnere i prosessen har blant annet vært: 

 Reklamebyrået Chili 

 Fageksperter fra ulike næringer 

 Ofoten regionråd 

 Haugaland Vekst 

 

Strategien er inndelt i fem satsningsområder; Innovasjon og entreprenørskap, kompetanse, 

ung, infrastruktur og samferdsel samt trender og fremtidsforskning. Under hvert 

satsningsområde er det utarbeidet tiltak. Ansvaret for oppfølging av tiltakene er fordelt på alle 

Sør-Troms kommunene for å sikre regional innflytelse. 

Valg av satsningsområder har vært gjenstand for debatt i regionrådet da disse fraviker fra den 

tradisjonelle måten å inndele en næringsstrategi på, hvor satsningsområdene ofte gjenspeiler 

enkeltnæringer. Vår tilnærming er ikke næringsspesifikk, og vil således være viktige 

forutsetningsskapere for alle næringsområder. Innovasjon og entreprenørskap er valgt da 

regionen er avhengig å tenke nytt for å skape nye næringer. Kompetanse peker på viktigheten 

av koblingen mellom næringsliv og utdanning slik at rett kompetanse forefinnes til rett tid. 

Ung er et spesielt viktig satsningsområde da vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette 

for trivsel og stolthet for regionen. Dette for å unngå utflytting og motivere for tilflytting. 

Utvikling av nødvendig infrastruktur og samferdselsløsninger er avgjørende forutsetninger for 

all næringsutvikling. Sist men ikke minst må regionen følge med i utviklingen av nye trender 

og fremtidsforskning for ikke å bli akterutseilt i den pågående 

digitaliseringen/automatiseringen av samfunnet. 

I strategiarbeidet har det vært lagt spesiell vekt på å fremskaffe et bredest mulig grunnlag for 

å velge og prioritere tiltak. De mest sentrale kildene har vært: 

 NORUTs samfunnsanalyse «Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-

Tromsregionen (4/2015)» 

 Attraktivitetsmodellen, utarbeidet Telemarksforskning 

 Arbeidet med næringskonferansen Re:tenk 2016 

 Arbeidet med Re:tenk ung 

 Intervju med ulike næringer 

 Samtaler/møter med eksperter 

 Nettverkssamlinger i regi av Distriktssenteret/Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
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 Funn fra studieturer, spesielt fra Luleå 

 

 

Vurdering: 
Strategien ble vedtatt i regionrådet i sak 3/18 under regionrådsmøtet i Skånland 25. januar d.å. 

For å få tilstrekkelig kraft i gjennomføring av tiltakene er det viktig å sørge for god forankring 

og forståelse av strategien i hver enkelt av Sør-Troms kommunene, ved at ansvar for 

oppfølging av tiltakene i strategien er fordelt på regionrådets åtte ordførere og 

næringssjefer/rådgivere etter eget ønske. Dette sikrer motivasjon for gjennomføringen samt at 

alle kommuner får et eierforhold til strategien.  

Den regionale strategien bør legges til grunn for kommunale næringsplaner slik at de ikke går 

på tvers av ønsket regional vekst og utvikling. Dette utelukker på ingen måte at den enkelte 

kommune kan og bør utvikle egne næringsplaner med egne tiltak.  

 

Konklusjon: 
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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn 
 

Sør-Troms regionråd består av kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Skånland, 

Kvæfjord og Harstad. Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene med varaordfører som 

vararepresentant. Administrasjonssjefene/rådmennene i de tilknyttede kommunene har møte- og 

talerett. Rådet er et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, 

spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet. Leder og nestleder 

velges for to år av gangen. Regionrådets administrasjon består av daglig leder og prosjektleder med 

kontorsted hos vertskommunen Harstad. 

Sør-Troms er en av over tretti regioner i Norge som er med i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets Byregionprogram. Formålet med programmet er økt kunnskap om 

samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. 

(https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/) 

Som en innledning (fase 1) til Byregionprogrammet, måtte alle deltakende regioner gjennomføre en 

samfunnsanalyse. For Sør-Troms ble denne utarbeidet av Norut i samarbeid med Østlandsforskning 

fra høsten 2014 til februar 2015.  

Analysen viser at Sør-Troms funksjonelt sett er en «delt» region hvor Harstad, Kvæfjord, Skånland, 

Ibestad, Tjeldsund og Evenes utgjør en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion, mens Salangen, 

Lavangen og Gratangen orienterer seg mer mot Midt-Troms og Narvik.  

Befolkningsutviklingen er alarmerende for hele regionen, selv om det var befolkningsoppgang i 2013-

14 (dette skyldtes innvandring fra Afrika og Asia). Fødselstallene er for lave til å gi vekst. Eldrebølgen 

vil kunne føre til en stor omsorgs- og finansiell utfordring. Rekruttering av innbyggere og vekst i 

sysselsettingen er dermed en hovedutfordring for Sør-Troms.  

Samfunns-analysen bygger på flere datakilder; statistikk, intervju og skriftlige kilder. Gjennom 

intervju med næringslivet, kommunene og andre aktører, kom følgende anbefalinger frem:  

o Næringslivet mener at regionen må satse på kompetanse, samarbeid innen utdanning, 

klynger, felles næringsplan, infrastruktur, differensiert boligtilbud, kultursatsing og å utnytte 

nærheten til Ofoten.  

o Anbefalinger fra kommunene: samarbeid, bedre infrastruktur, differensiert boligtilbud, 

rekruttere innbyggere, tilrettelegge for næringsareal, redusere betydningen av fylkesgrensa, 

satse på kultur og ildsjeler. 

o Andre aktører peker på samarbeid om utdanningstilbud, også over fylkesgrensa, inkludere 

ungdom i samfunnsutvikling, støtte de små bedriftene, samt vektlegging av helse- og 

sosialfaglig utdanning.  
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Norut peker i rapporten på 7 vekstfremmere for regionen: 

 

o Helhetlig rekrutteringsstrategi: Befolkningsutfordringen viser at det er behov for å satse på 

rekruttering av innbyggere. Dette kan gjøres i form av innvandring, rekruttering av 

arbeidskraft, fokus på «tilbakeflyttere» og forsøke å beholde ungdom i regionen etter endt 

utdanning. 

o Funksjonelle regioner: Tromskommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad og 

Nordlandskommunene Evenes og Tjeldsund defineres i rapporten som en funksjonell Bo- og 

arbeidsregion (BA-region). Gratangen er orientert mot Narvik, mens Salangen og delvis 

Lavangen, er orientert mot Midt-Troms. Her mener forskerne at nye satsinger og tiltak må 

vurderes med henblikk på den kommende kommune- og regionstrukturen. 

o Innovasjon i offentlig og privat sektor: Innovasjon er regnet som en kilde til vekst. Det å 

tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft bør være et mål for regionen. 

o Stedsutvikling og omdømmebygging: Rapporten sier det finnes stedskvaliteter, arrangement 

og prosjekter som kan løftes fram og videreutvikles både i form av mer overgripende 

satsninger og nye, spesifikke prosjekt. (Et slikt prosjekt, som allerede er godt i gang, er 

opplevelsesruta imella, http://imella.no/) 

o Kultur og ildsjeler: Analysen etterlyser en mer tydelig satsning på kultur som et virkemiddel 

for tilflytting. En styrket sammenheng mellom kultur, stedsutvikling og besøksnæringene. 

o Samarbeid om utvikling av nye utdanningstilbud (først og fremst med Ofoten): Dagens 

tilbud er godt. Oppfordring om å invitere ungdom inn for forslag til nye utdanningstilbud. 

o Næringsutvikling (trender og «spesielle» næringer): Avhenger av alle ovennevnte faktorer. Vi 

må være oppmerksom på hvilke trend-næringer som vokser i vår region og motsatt – hvilke 

næringer vokser, eller har potensial til å vokse, mer her enn nasjonalt. 

 

Les hele samfunnsanalysen her:  
http://byregion.no/harstad/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/norut_tromso_rapport_4-2015.pdf 

 

Ut fra rapportens anbefalinger, søkte regionrådet om midler til å delta i departementets program, 

fase 2. Målsetningen var å lage en aktuell og fremtidsrettet strategi for næringsutvikling o 

stedsutvikling i vår region. Vi ønsket å fokusere på korte beslutningsprosesser, nye trender, 

innovasjon og fleksibilitet.  

Vi stilte oss blant annet følgende spørsmål: 

o Hvordan kan vi legge best mulig til rette for næringsutvikling i regionen?  

o Hvordan kan vi sørge for at vi har nok og riktig kompetanse til rett tid?  

o Hvordan kan vi få de unge til å bli i regionen? 

o Hvordan kan vi få utflyttere til å komme tilbake til regionen? 
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Hele prosjektbeskrivelsen som er utgangspunktet for planen, kan leses her: 

https://distriktssenteret.no/artikkel/harstad/ 

 

1.2. Mål 

 
Formålet med utviklingsplanen er at Sør-Troms som region skal styrke sin posisjon nasjonalt og 

internasjonalt. Planen skal også legge grunnlag for vekst i den enkelte kommune. 

Målet for utviklingsplanen er å oppnå vekst og utvikling gjennom konkrete tiltak og forpliktende 

samarbeid i Sør-Tromsregionen. 

Planen skal være koordinert med Ofotens strategiske næringsplan1 

1.3. Metode og arbeidsprosess 
 

Samfunnsanalysen omtalt i punkt 1.1. la grunnlaget for det videre arbeidet med kunnskaps-

innhenting. Regionrådet var enig om at målet for det videre arbeidet i Byregionprogrammet skulle 

være å utarbeide en regional utviklingsplan med fokus på nærings- og stedsutvikling. Et forpliktende 

samarbeid i de syv Sør-Tromskommunene skulle bidra til vekst og utvikling i hele Sør-Troms. 

Regionrådet og prosjektgruppa har benyttet en rekke kilder og metoder for innsamling av kunnskap i 

tillegg til omtalte samfunnsanalyse; intervju, spørreskjema, workshop, konferanse, innspillsmøter, 

m.m.  

Plansjen nedenfor oppsummerer kildevalgene i prosjektet: 

 

Fig.1 Kunnskapsbank – kunnskapsinnhenting for Sør-Troms 

                                                           
1
 Med koordinert med menes at regionene jevnlig skal oppdatere hverandre på fremdrift og strategiske 

satsinger i sine respektive planer. Regionene skal aktivt søke å identifisere samarbeidsområder samt 
gjennomføre jevnlige administrative og politiske møter. 
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Forutsetning: Det forpliktende samarbeidet mellom de 7 kommunene i dette arbeidet bygger på den 

forutsetning at kommunale planer ikke går på tvers av denne regionale planen, men heller bygger 

videre på denne.  

Arbeidet med utviklingsplanen har vært organisert på følgende måte: 

 

Prosjekteier og styringsgruppe: Sør-Troms regionråd ved ordførere 

Prosjektansvarlig: Daglig leder Sør-Troms regionråd 

Prosjektledelse: Sør-Troms regionråd ved prosjektleder 

Prosjekt-/arbeidsgruppe: Næringsansvarlige/-utviklere i alle syv kommunene 

Oppstart av arbeidet med utviklingsplan var i november 2015.  

Gjennom deltakelse i Byregionprogrammet, har Distriktssenteret som er nasjonal prosjektleder, 

arrangert kunnskapssamlinger/nettverkssamlinger for alle deltakende regioner to ganger i året siden 

2015. Distriktssenteret har hatt ansvar for å etablere og drifte det nasjonale læringsnettverket 

mellom deltakerne i programmet.  

Målet med læringsnettverket er å styrke kunnskapsbygging og kunnskapsdeling mellom deltakerne 

og bidra til videre kunnskapsformidling til andre. Nettverkssamlingene er gode arenaer der vi som 

region har hatt muligheten for å lære av andre regioner som har arbeidet med regionale planer og 

tiltak over lengre tid. Referat m.m. fra alle nettverkssamlingene er tilgengelig her: 

https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/ 

Fylkeskommunene har ikke en uttalt, formell rolle i Byregionprogrammet, men Troms 

fylkeskommune har en rådgiver som har fulgt programmet. Troms fylkeskommune har opprettet 

Arena Troms hvor prosjektlederne i Troms møttes for gjensidig orientering om sine respektive 

prosjekter.  

Samfunnsanalysen understøtter viktigheten av et tett samarbeid mellom Ofoten og Sør-Troms (ref. 

naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion), noe vi i dette arbeidet har tatt konsekvensen av. Det har vært 

gjennomført to fellesmøter mellom regionrådene, der møte nummer to var en workshop hvor man 

kom frem til felles satsingsområder2.  

Som en del av kunnskapsinnhentingen arrangerte regionrådet en næringskonferanse i oktober 2016. 

Re:tenk står for regionalt samarbeid og for å tenke nytt. T – står for trender, e – for entreprenørskap, 

n – for nytenking og k – for kompetanse. Målet med konferansen var at næringsdrivende i regionen 

                                                           
2
 Felles satsingsområder: 1, Reiseliv: Mål: Tett samhandling mellom destinasjonsselskapene i Harstad og Narvik 

2, Kompetanse: Mål: Revitalisere samarbeidsforumet med UiT Harstad og UiT Narvik med en målrettet agenda 
for samarbeid med FoU og næringslivet. 3, Næringsutvikling: Målsetninger: A: Synliggjøre risikovillig kapital, 
løfte fram investorer og akselerere bedrifter. B: Felles begeistringskonferanse, f.eks videreføring av Re:tenk 
som ambulerer på sted. C: Koordinert utvikling på Evenes. 4, Samferdsel: Målsetninger: A: Ofoten og Sør-Troms 
snakker med felles stemme utad, som ved fellesinnspill til NTP. B: Styrke offentlig kommunikasjon mellom 
regionen (Eksempel på tiltak: shuttlebuss Narvik-Evenes-Harstad) 
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skulle få konkrete og relevante tips fra andre nasjonale og regionale aktører som har lyktes og 

mislyktes med sine satsinger.  

I forbindelse med konferansen lagde vi en Re:tenk UNG hvor vi gjorde følgende henvendelse til 

ungdom I Sør-Troms: «Det er du som er ung i dag som har svarene på hva som skal til for at nord skal 

være et attraktivt sted å leve og arbeide i fremtiden. Flere av innspillene til de unge er nå blitt 

konkrete tiltak (se oversikt). Kunnskapsparken Nord var samarbeidspartner for Re:tenk UNG. 

http://retenk.no/speaker/til-skolen/ 

Hjemmesiden www.byregion.no har vært vårt arbeids- og kommunikasjonsverktøy i hele prosessen. 

Her har alle kommunene lagt inn intervjuer av næringsaktører og fremmet innlegg som har 

betydning for egen kommune og for regionen. Med byregion.no ble prosessen helt åpen; alle kunne 

komme med innspill, betraktinger, tips og kritikk om hvordan man kan formefremtidens region best 

mulig? http://byregion.no/ 

Prosjektgruppa (næringsansvarlige) i alle syv kommunene gjennomførte spørreundersøkelser blant 

kommunens næringsaktører. Resultatene er bakt inn i kunnskapsmodellen og har vært med på å 

understøtte valg av satsingsområder.  

Oppfølgingsmøter etter Re:tenk: Noen kommuner gjennomførte dette. Man kunne på 

konferansedagen melde seg på et kommende dialogmøte med ordfører, rådmann m.fl. fra din 

kommune. Møtene fant sted få uker etter konferansen og var en anledning til å følge opp nye ideer i 

et samarbeid mellom næringsliv og kommune. 

Fem områder pekte seg ut som overordnede tema basert på kunnskapsbanken. Disse er: 

o Innovasjon og entreprenørskap 

o Kompetanse 

o UNG 

o Infrastruktur og samferdsel  

o Trender og fremtidsforskning 

Innspillsmøter: De fem utvalgte satsingsområdene og tiltakene som skal sikre måloppnåelse innenfor 

hvert satsningsområde, er omtalt i kapittel 2. Det har vært gjennomført innspillsmøter innenfor hvert 

satsingsområde der fagkyndige aktører fra hele regionen, både fra privat og offentlig sektor, har 

deltatt. De ga innspill på hva de, ut fra sitt kjennskap til eget fagfelt og fremtidens trender, mente var 

viktig å legge vekt på. Videre har målsettinger og tiltak blitt vurdert og revidert av prosjektgruppa og 

av regionrådet.  

For satsingsområdet «Trender og fremtidsforskning» valgte prosjektgruppa å dra på studietur til 

Luleå. Bakgrunnen for dette er at Luleå er en kommune som er fremoverlent og som i stor grad 

vektlegger fremtidstrender og forskning. Flere av våre tiltak er inspirert av kunnskapen vi fikk av 

denne studieturen.  

Til sammen omfatter handlingsdelen av planen 61 tiltak som søkes gjennomført i perioden 2018-

2021. Hvert tiltak har vært vurdert opp mot «Attraktivitetsmodellen» (utarbeidet av 

Telemarksforskning*) for å sikre at planen dekker innsats innen bedrifts-, bosteds- og 

besøksattraktivitet. Bosetting, bedrifter og besøk er viktige drivere for utvikling av lokalsamfunn. 
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Attraktivitetsmodellen forsøker å forklare drivkreftene til steders vekst. Forskerne har her kommet 

fram til at steder vokser fordi de er attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. (Før var 

attraktivitetsmålinger kun basert på bosetting.) Bakgrunn for at de tre indikatorene bosetting, 

bedrifter og besøk er kriterier for attraktivitet er:  

o Da moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen plasser 

bli attraktive bosteder. 

o Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre 

steder. 

o Steder kan være attraktive fordi de tiltrekker besøkende som skaper arbeidsplasser i 

besøksnæringer. 

 

Fig.2 Re:tenk-modellen – drivere for utvikling i Sør-Troms. Inspirert av «Attraktivitetsmodellen» utviklet av 

Telemarksforskning* 

*Kilde og mer informasjon om Attraktivitetsmodellen som har inspirert Re:tenk modellen: 

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2767.pdf 

I utforming av mål og tiltak under hvert satsningsområde, har vi aktivt benyttet 

attraktivitetsmodellen for å «avsjekke» om vi med disse oppnår økonomisk vekst og utvikling.   
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2. Satsingsområder og tiltaksplan 2018-2021 
 

2.1. Innovasjon og entreprenørskap 

 
Hvordan kan Sør-Troms bli en mer innovasjonsvennlig region? Hvordan kan vi synliggjøre at 

nyskapere er velkomne? Hvordan kan vi bli bedre på å fortelle suksesshistorier fra regionen? 

Satsningsområdet har følgende målsettinger: 

o Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms 

o Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører 

o Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen 

Målsetting A Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms 

I spørreundersøkelsen til næringsaktører i regionen, pekte mange på manglende ressurser og 

kompetanse hos kommunenes førstelinjetjeneste. Det å ta godt imot og kunne gi gode råd til både 

gründere og etablert næringsliv er viktig. For å bedre kunne være i stand til dette, er strategien for 

målsetting A «å tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv.» Dette skal 

oppnås gjennom følgende tiltak: 

Tiltak 1: Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene 

Tiltak 2: Videreutvikle nettverket bestående av kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere  

 

 

Målsetting B: Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører 

For å få dette til, må vi strebe etter å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er 

lov å lykkes. Dette mener vi å kunne bidra til gjennom følgende tiltak: 

Tiltak 1: Utvikle nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året"  - (felles interesser innen næringer 

eller på tvers av fag/næringer) 

Tiltak 2: Bidra til at Ungt Entreprenørskap (UE) får en fast representant ansatt i regionen 

Tiltak 3: Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall 

Tiltak 4: Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med 

tettere samarbeid mellom Visit Harstad og Visit Narvik som fundament 

 

Målsetting C: Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen 

 

Strategi: Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen 
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Tiltak 1: Etablere prosjekt "Leverandørutvikling" for å vinne anbud på etablering, drift og 

forsyning/logistikk til Forsvaret.  

 

2.2. Kompetanse 
 

Målsetting: Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion. For å oppnå dette, har vi 

utarbeidet tre strategier med tilhørende tiltak: 

Strategi A: Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen 

 

Tiltak 1: Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) ved UiT Norges 

Arktiske Universitet (heretter UiT) etablerer faste representanter i regionen 

Tiltak 2: Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre 

utdanningsinstitusjoner 

Tiltak 3: Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på 

undervisning 

Tiltak 4: Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad 

 

Strategi B: En region som ivaretar unge talenter 

 

Tiltak 1: Jobbe for en mest mulig sømløs overgang mellom ungdomsskole – videregående skole, og 

mellom videregående skole -  høyere utdanning 

Tiltak 2: Jobbe for flere praksisplasser i både offentlig og privat sektor gjennom 

veiledningskompetanse 

Tiltak 3: Utrede behov for og tilgang til hybler for elever (videregående skoler) og studenter i 

regionen 

 

 

 

Strategi C: Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser til regionen  

 

Tiltak 1: Utøve politisk påvirkning regionalt og nasjonalt 

Tiltak 2: Følge opp politiske vedtak om utflytting av statlige arbeidsplasser 

 



27/18 Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms - 18/00421-6 Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms : Strategisk plan for vekst og utvikling i Sør-Troms

 

11 
 

2.3. UNG 
 

Som omtalt i punkt 1.3., gjennomførte vi Re:tenk UNG høsten 2016. Vi inviterte ungdom til å gi 

innspill på hva som er viktig for dem i fremtidens regionale satsing. Det som kom tydelig frem 

gjennom møter, intervju og arbeidsverksted med ungdommen, var at de er opptatt av å leve her og 

nå. De ønsker gode fasiliteter for å kunne drive med sine fritidsinteresser. Videre er de opptatt av et 

godt kollektivtilbud for å være uavhengig av foreldrene. I tillegg kom det frem at ungdommen er 

opptatt av at regionen har et godt og relevant skoletilbud.   

Agderprosjektet http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/ er et 

forsknings- og utviklingsprosjekt som har tidlig intervensjon som fokusområde. Ny kunnskap om hva 

som er viktig innhold for femåringene i barnehagen, er en av målsettingene. De ønsker å undersøke 

hvilke konsekvenser tidlig innsats kan få for barn til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. 

Å satse på de unge er å investere i fremtiden. Politiske, samfunnsmessige avgjørelser har betydning 

for de som kommer etter oss.  

Målsetting A: Frafall på vgs. i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet 

 

Strategi: Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler 

Tiltak 1: Undersøke muligheten for å opprette Sør-Troms' versjonen av Agderprosjektet 

Tiltak 2: Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler) 

 

 

 

 

Målsetting B: Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen 

 

Strategi: Kontinuerlig dialog med ungdommen 

Tiltak 1: Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen 

Tiltak 2: Jobbe for et kollektivtilbud som er tilpasset de unges behov 

Tiltak 3: Arbeide for større tilgang på deltidsjobber for ungdom under 18 år 

Tiltak 4: Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike) 

Tiltak 5: Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030 

Tiltak 6: Gjennomføre elevdemokratiets dag 

 



27/18 Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms - 18/00421-6 Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms : Strategisk plan for vekst og utvikling i Sør-Troms

 

12 
 

2.4. Infrastruktur og samferdsel 
 

Fokus på utvikling av infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for at næringslivet skal 

lykkes. Infrastruktur- og samferdselstiltak må utredes og iverksettes i samsvar med de viktigste 

næringsaktørene slik at tiltakene ikke blir en hemsko for ønsket næringsutvikling. Eksempelvis må 

nødvendige infrastruktur- og samferdselstiltak være på plass før man kan utvide lakseproduksjonen 

til ønsket nasjonalt nivå.  

Målsetting A: Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn 

 

For å oppnå dette, må regionens politikere pådrive samordnet politisk påvirkning på tvers av 

kommune- og fylkesgrenser og mot sentralt politisk nivå. 

Tiltak 1: Samarbeid/dialog med Tromsbenken 

Tiltak 2: Gi tydelige innspill til NTP og RTP 

Tiltak 3: Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen 

Tiltak 4: Gi innspill til organiseringen av Statens vegvesen 

 

 

 

Målsetting B: Døgnåpen grense over Bjørnfjell 

 

Strategi: Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd 

Tiltak 1: Samarbeid/dialog med Tromsbenken 

Tiltak 2: Gi tydelige innspill til NTP og RTP 

Tiltak 3: Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen 

 

Målsetting C: Mer gods på jernbane og sjø 

 

Strategi: Politisk påvirkning og samordning med andre regionale aktører 

Tiltak 1: Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen  

Tiltak 2: Jobbe for utvikling og videreføring av jernbane 

Tiltak 3: Utvikle regionale sjøveis logistikkbaser og havner 

Tiltak 4: Mudring av Tjeldsundet  
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Målsetting D: Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn 

 

Strategi: Politisk påvirkning samordnet med Ofoten regionråd 

Tiltak 1: Gjennomføre møter/dialog med flyplassutvalget, Avinor, Tromsbenken, 

Samferdselskomiteen 

Tiltak 2: Sikre god samhandling med eiendoms- og infrastrukturutviklere for næringsarealer rundt 

Evenes 

Tiltak 3: Gjøre strategiske vurderinger av innhold og omfang av næringsklynge for området 

Tiltak 4: Gjennomføre proaktive initiativer overfor ønskede etableringer 

 

 

 

Målsetting E: Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge) 

 

Strategi: Politisk påvirkning 

Tiltak 1: Påvirke utvikling av felles samferdselsapp for Troms, Nordland, Finnmark 

Tiltak 2: Bidra til et vesentlig bedret kollektivtilbud øst-vest og nord-sør, på tvers av regiongrenser 

Tiltak 3: Arbeide for forbedring av fergetilbud, herunder pris og ruter 

 

Målsetting F: Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi 

 

Strategi: Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører  

Tiltak 1: Utrede muligheter og rammebetingelser for å etablere nettkontrollsenter i regionen3 

Tiltak 2: Utrede muligheter for regionen i forbindelse med Svalbardkabelen og annen internasjonal 

infrastruktur 

Tiltak 3: Jobbe for full bredbåndsutbygging i regionen 

Tiltak 4: Jobbe for full 4G-/5G-tilgang i hele regionen 

 

                                                           
3
 Nettkontrollsenter er et operasjonssenter der nettverk og nettverkstjenester blir overvåket hele døgnet. I dag 

ligger slike sentre i Oslo-området/Fornebu og i Stavanger. I fremtiden vil behovet for flere nettverkssentre øke, 
og det er ønskelig at fremtidige sentre blir etablert i vår region. 
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Målsetting G: Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer 

 

Strategi: Gjennom kjennskap til markedsbehov for næringsarealer skal Sør-Troms utvikle og 

markedsføre næringsarealer i en regional sammenheng   

Tiltak 1: Utrede markedets behov for næringsarealer 

Tiltak 2: Arbeide for langsiktighet i tilrettelegging av næringsarealer 

Tiltak 3: Utvikle næringsarealer i henhold til de til enhver tid kjente markedsbehov 

Tiltak 4: Jobbe for en felles markedsføring av regionens næringsarealer 

 

 

 

Målsetting H: Oppnå regional avstandsreduksjon øst/vest og nord/sør 

 

Strategi: Se til at veiaksene har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov 

Tiltak 1: Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser 

Tiltak 2: Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad 

Tiltak 3: Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn 

Tiltak 4: Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med 

prosjekt «Kystbyregion» 

 

2.5. Trender og fremtidsforskning 
 

Vi befinner oss i et stort interkommunalt arbeidsmarked og ved å løfte blikket mot en større region, 

får vi tilgang til ny kompetanse om trender og markedsutvikling. Denne planen er en anledning til å 

fremme våre innspill sammen med våre naboer, og sammen utvikle regionens satsningsområder og 

tiltak. 

Målsetting A: Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale 

trender  

 

Strategi: Følge med på fremtidsforskningen 

Tiltak 1: Utrede muligheten for et fremtidsrettet Newtonrom, om mulig i kombinasjon med 

Makerspace 

Tiltak 2: Utrede muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere 

fra UiT med næringsliv og kommunal sektor* 
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Tiltak 3: Utrede muligheten for å etablere et senter for teknologilek som tiltak mot frafall i 

videregående skoler** 

* Luleå Tekniske Universitet har mange gode tiltak og konsepter vi kan lære av: https://www.ltu.se/org/LTU-

Holding/LTU-Business 

** Ref. satsing i Luleå kommune, "gamification/spillifisering" - tiltak gjennom spillutvikling og interaktiv læring 

for å fremme lese- og læringslyst hos elever i grunnskolen.  

 

Målsetting B: Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne 

regionens attraktivitet 

 

Strategi: Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og 

tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland) 

Tiltak 1: Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms 

Gjennom å følge med på megatrender og forstå hvordan disse kan påvirke enkeltindivid og næringer 

skal vi søke å være i forkant av endringer som forventes å komme. Det handler om å møte 

utfordringer, men i vel så stor grad å se muligheter. 

2.6. Ansvar og revisjon 
 

Ordførerne i regionrådet har ansvar for at vedtatt strategi blir gjennomført i henhold til plan. Politisk 

leder har et overordnet koordineringsansvar, mens øvrige ordførere har ansvar for gjennomføring av 

de praktiske tiltakene. Ordførere støttes av næringsrådgiverkorpset i Sør-Troms. Administrasjonen til 

regionrådet vil ha et koordineringsansvar sammen med og på vegne av politisk leder. Ansvar, status 

og fremdrift for alle tiltak kan følges her: http://retenk.no/ 

Planen med tiltaksdel revideres årlig i desember måned. 

 

3. Oppsummering 
 

En to år lang prosess med kunnskapsinnhenting og nettverksbygging er gjennomført. Nå starter 

arbeidet med å virkelig forandre regionen til noe enda bedre - en region for gründere og unge folk, 

en region der det er lov å lykkes, en region for innovasjon.  

61 tiltak er vedtatt av regionrådet 01.12.17. Tiltakene skal gjennomføres i perioden 2018-2021 og du 

kan følge fremdriften på nett: http://retenk.no/ 

Kommunene i Sør-Troms går i gang med et nært og aktivt samarbeid for vekst og verdiskaping for 

regionen. Med et redusert fokus på kommunegrenser og et økt blikk for næringenes regionale, 
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nasjonale og internasjonale perspektiv, får kommunene sammen anledning til å arbeide for økt vekst 

og utvikling.  

Denne planen erstatter Strategiplan for Sør-Troms regionråd datert 26.02.16. 

Syv kommuner sammen gir en sterkere stemme – og et sterkere resultat. 

 

VEDLEGG 1: Oversikt over tiltak med ansvar 
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: POLITISK PÅVIRKNING 2018 ->

Ansvarlige ordførere Kommuner

Satsningsområde Kompetanse

Målsetting Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion

Strategi  A Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen

Tiltak 4 Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad: møteplan 2018-19 Helene Berg Nilsen Skånland

Strategi B En region som ivaretar unge talenter

Tiltak 3 Utrede behov for og tilgang til hybler for elever (videregående skoler) og studenter i regionen M. Bremnes,T. Larsen, H. Berg Nilsen, S. W. Prestbakmo Harstad, Kvæfjord, Skånalnd, Salangen

Strategi C  Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser �l regionen 

Tiltak 1 Utøve politisk påvirkning regionalt og nasjonalt Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes Skånland, Harstad

Tiltak 2 Følge opp politiske vedtak om utflytting av statlige arbeidsplasser Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes Skånland, Harstad

Satsningsområde UNG

Målsetting B Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen

Strategi Kontinuerlig dialog med ungdommen

Tiltak 2 Jobbe for et kollektivtilbud som er tilpasset de unges behov Torbjørn Larsen Kvæfjord

Satsningsområde Infrastruktur og samferdsel

Målsetting A Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn

Strategi Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd

Tiltak 1 Samarbeid/dialog med Tromsbenken Torbjørn Larsen Kvæfjord

Tiltak 2 Gi tydelige innspill til NTP og RTP Torbjørn Larsen Kvæfjord

Tiltak 3 Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen Torbjørn Larsen Kvæfjord

Tiltak 4 Gi innspill til organiseringen av Statens vegvesen Torbjørn Larsen Kvæfjord

Målsetting B Døgnåpen grense over Bjørnfjell

Strategi Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd

Tiltak 1 Samarbeid/dialog med Tromsbenken Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 2 Gi tydelige innspill til NTP og RTP Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 3 Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen Dag Sigurd Brustind Ibestad

Målsetting C Mer gods på jernbane og sjø

Strategi Politisk påvirkning og samordning med andre regionale aktører

Tiltak 1 Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 2 Jobbe for utvikling og videreføring av jernbane Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 3 Utvikle regionale sjøveis logistikkbaser og havner Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes Skånland, Harstad

Tiltak 4 Mudring av Tjeldsundet Marianne Bremnes Harstad

Målsetting D Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn

Strategi Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd

Tiltak 1 Gjennomføre møter/dialog med flyplassutvalget, Avinor, Tromsbenken, Samferdselseskomiteen Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 2 Sikre god samhandling med eiendoms- og infrastrukturutviklere for næringsarealer rundt Evenes Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes Skånland, Harstad

Tiltak 3 Gjøre strategiske vurderinger av innhold og omfang av næringsklynge for området Bernhardt Halvorsen, Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes Lavangen, Skånland, Harstad

Tiltak 4 Gjennomføre proaktive initiativer overfor ønskede etableringer Helene Berg Nilsen Skånland

Målsetting E Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)

Strategi Politisk påvirkning

Tiltak 1 Påvirke utvikling av felles samferdselsapp for Troms, Nordland, Finnmark Torbjørn Larsen Kvæfjord

Tiltak 2 Bidra til et vesentlig bedret kollektivtilbud øst-vest og nord-sør, på tvers av regiongrenser Torbjørn Larsen Kvæfjord

Tiltak 3 Arbeide for forbedring av fergetilbud, herunder pris og ruter Torbjørn Larsen Kvæfjord

Målsetting F Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi

Strategi Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører 

Tiltak 1 Utrede muligheter og rammebetilngelsen for å etablere nettkontrollsenter i regionen Marianne Bremnes Harstad

Tiltak 2 Utrede muligheter for regionen i forbindelse med Svalbardkabelen og annen internasjonal infrastruktur Marianne Bremnes Harstad

Tiltak 3 Jobbe for full bredbåndsutbygging i regionen Marianne Bremnes Harstad

Tiltak 4 Jobbe for full 4G/5G tilgang i hele regionen Marianne Bremnes Harstad

Målsetting G Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer

Strategi Gjennom kjennskap til markedsbehov for næringsarealer skal Sør-Troms utvikle og markedsføre næringsarealer i en regional kontekst  

Tiltak 1 Utrede markedets behov for næringsarealer Marianne Bremnes Harstad

Tiltak 2 Arbeide for langsiktighet i tilrettelegging av næringsarealer Marianne Bremnes, Bernhardt Halvorsen Harstad, Lavangen

Tiltak 3 Utvikle næringsarealer i henhold til de til enhver tid kjente markedsbehov Marianne Bremnes Harstad

Tiltak 4 Jobbe for en felles markedsføring av regionens næringsarealer Marianne Bremnes, Sigrun W. Prestbakmo Harstad, Salangen

Målsetting H Oppnå regional avstandsreduksjon for Harstadregionen og i øst/vest-aksen i Midtre Hålogaland

Strategi Se til at Hålogalandsvegen (E10) som regional øst/vest-akse har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov

Tiltak 1 Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 2 Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru - Harstad Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes Skånland, Harstad

Tiltak 3 Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 4 Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 - kryssing av Tjeldsundet Dag Sigurd Brustind Ibestad

Tiltak 5 Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion» Dag Sigurd Brustind Ibestad
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: TILTAK MED START 2018 (2019)

Satsningsområde  Innovasjon og entreprenørskap Ansvarlig næringssjef (kommune) / Sør-Troms regionråd v/prosjektleder (STRR)

Målsetting A Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms

Strategi Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv

Tiltak 1 Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene Salangen, STRR

Tiltak 2 Videreutvikle nettverket bestående av kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere Lavangen

Målsetting B Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører

Strategi Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes

Tiltak 1 Utvikle nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året"  - (felles interesser innen næringer eller på tvers av fag/næringer) STRR

Tiltak 2 Bidra til at Ungt Entreprenørskap (UE) får en fast representant ansatt i regionen Skånalnd, Kvæfjord, Gratangen

Tiltak 3 Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall Kvæfjord, STRR

Tiltak 4 Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med tettere samarbeid mellom Visit Harstad og  Lavangen, Skånland, Harstad

Visit Narvik som fundament

Målsetting C Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen

Strategi Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen

Tiltak 1 Etablere prosjekt "Leverandørutvikling" for å vinne anbud på etablering, drift og forsyning/logistikk til Forsvaret Skånland, Harstad

Satsningsområde UNG

Målsetting A Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet

Strategi Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler

Tiltak 2 Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler) Ref. KUPA Skole-Næringsliv Salangen

Målsetting B Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen

Strategi Kontinuerlig dialog med ungdommen

Tiltak 1 Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen STRR

Tiltak 4 Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike) Harstad, Lavangen

Tiltak 5 Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030 Harstad

Tiltak 6 Gjennomføre elevdemokratiets dag Harstad ved ordfører Marianne Bremnes

Satsningsområde Trender og fremtidsforskning

Målsetting A Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender 

Strategi Følge med på fremtidsforskningen

Tiltak 1 Utrede muligheten for et fremtidsrettet Newtonrom, om mulig i kombinasjon med Makerspace Harstad, Kvæfjord

Tiltak 2 Utrede muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere fra UiT med næringsliv og kommunal sektor* Salangen

Tiltak 3 Utrede muligheten for å etablere et senter for teknologilek som tiltak mot frafall i videregående skoler** Lavangen

* Luleå Tekniske Universitet har mange gode tiltak og konsepter vi kan lære av: https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business

** Ref. satsing i Luleå kommune, "gamification/spillifisering" - tiltak gjennom spillutvikling og interaktiv læring for å fremme lese- og læringslyst hos elever i grunnskolen 

Målsetting B Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet

Strategi Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)

Tiltak 1 Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms Harstad
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: TILTAKSBANK 2019->

Satsningsområde Kompetanse Ansvar Oppstart

Målsetting Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion

Strategi  A Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen

Tiltak 1 Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) etablerer faste representanter i regionen

Tiltak 2 Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner

Tiltak 3 Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på undervisning

Strategi B En region som ivaretar unge talenter

Tiltak 1 Jobbe for en mest mulig sømløs overgang mellom ungdomsskole - vgs og mellom vgs -  høyere utdanning

Tiltak 2 Jobbe for flere praksisplasser i både offentlig og privat sektor gjennom veiledningskompetanse

Satsningsområde UNG

Målsetting A Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet

Strategi Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler

Tiltak 1 Undersøke muligheten for å opprette Sør-Troms' versjonen av Agderprosjektet*

Målsetting B Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen

Strategi Kontinuerlig dialog med ungdommen

Tiltak 3 Arbeide for større tilgang på deltidsjobber for ungdom under 18 år
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SØR-TROMS REGIONRÅD - OPPTAK AV TJELDSUND KOMMUNE SOM 

MEDLEM 

 

Innstilling: 
Kommunestyret godkjenner vedtaket i Sør-Troms regionråd om å ta opp Tjeldsund 
kommune som fullverdig medlem. Medlemskapet trer i kraft når alle medlems-
kommuner har gitt sin godkjenning. 

Det anbefales at Tjeldsund kommune kun skal betale for befolkningsandelen i 2018, 
og fullt medlemskap f.o.m. 1. januar 2019.  

Det anbefales videre at vedtektenes § 2 endres ved utelukkende å tilføye Tjeldsund 
til listen over medlemskommuner.  

Anbefalt ny tekst: 

§ 2 Sammensetning og regionrådets geografiske virkeområde 

Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, 
Lavangen, Salangen, Skånland og Tjeldsund. Regionrådet er sammensatt av 
ordførerne i kommunene med varaordføreren som vararepresentant. Dersom 
varaordfører ikke kan møte som vararepresentant, møter den som ordfører 
bemyndiger. Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende 
ordfører representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges for to år 
av gangen på ordinært regionrådsmøte i november måned. Dersom leder eller 
nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg så snart 
som mulig i ordinært regionrådsmøte. 

 
 

Vedlegg:  
Regionrådets vedtekter 
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Saksframstilling: 
Bakgrunnen er at Tjeldsund og Skånland gjennomfører en prosess med kommune-

sammenslåing som medfører oppløsning av begge kommuner og opprettelsen av nye 

Tjeldsund kommune i Troms fylke. Kommunesammenslåingen vil være effektiv fra 1. januar 

2020.  

 

Tjeldsund kommune har sagt opp sitt medlemskap i Ofoten regionråd med virkning fra 1. 

januar 2019. Dvs. at Tjeldsund kommune fortsatt er formelt medlem av Ofoten regionråd, 

som fullt betalende medlem. 

 

Tjeldsund kommune orienterer seg av naturlige årsaker mer og mer i retning av Troms, og ser 

det som avgjørende viktig å delta i Sør-Troms regionråd også i mellomperioden frem til 

kommunesammenslåingen er et faktum. 

 

Tjeldsund kommune fremmet derfor ultimo 2017 en anmodning om å bli tatt opp som 

medlem av Sør-Troms regionråd. 

 

Regionrådet vedtok på møte i Skånland 25. januar 2018 (Sak 05/18) å ta opp Tjeldsund som 

medlem f.o.m. 1. januar 2018. I påvente av godkjenning i Sør-Troms sine medlemskommuner 

har Tjeldsund deltatt på regionrådsmøtene som konsultativt medlem. 

 

På grunn av at Tjeldsund kommune må betale fullt medlemskap i Ofoten regionråd ut 2019, 

ble det i ovennevnte møte vedtatt at Tjeldsund kommune kun skulle betale folketallsandelen i 

2018, og fullt medlemskap fra 1. januar 2019. For 2018 utgjør befolkningsandelen kr. 23.298. 

 

 

Vurdering: 
Opptak av Tjeldsund som medlem av Sør-Troms regionråd er en logisk konsekvens av 

kommunesammenslåingen med Skånland kommune. At Tjeldsund kommune allerede nå har 

behov for å orientere seg mot Sør-Troms er likeledes forståelig og logisk. 

 

Opptak av nye medlemskommuner må formaliseres, og vil føre til vedtektsendring av 

regionrådets vedtekter § 2, og trer i kraft først når medlemskommunene har godkjent dette. 

 

 

 

Innstilling, saksforelegg og vurdering er basert på forslag fra regionrådets 

administrasjon. 
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Vedtekter for Sør-Troms regionråd Side: 1

VEDTEKTER 
Vedtatt  2015

§ 1 Formål

Regionrådet skal være et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke 

regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet. 

Samarbeidet skal bygge på likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit. 

§ 2 Sammensetning og regionrådets geografiske virkeområde

Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, 

Lavangen, Salangen og Skånland. Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene 

med varaordføreren som vararepresentant. Dersom varaordfører ikke kan møte som 

vararepresentant, møter den som ordfører bemyndiger. 

Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer 

sin kommune i regionrådet. 

Leder og nestleder velges for to år av gangen på ordinært
regionrådsmøte i november måned.
Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas 

suppleringsvalg så snart som mulig i ordinært regionrådsmøte.  

§ 3 Organisasjonsmessige bestemmelser

Regionrådet holder årsmøte hvert år innen utgangen av april.  

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når regionrådets leder eller mer enn 50 % av de 

deltakende kommuner forlanger det. 

Administrasjonssjefene i de tilknyttede kommunene har møte- og talerett. 

Regionrådet bestemmer selv hvem de for øvrig vil invitere til sine møter. 

§ 4 Saksbehandling

Regionrådet fører protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn. 

Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover regionrådets budsjett er ikke 

gyldig før saken er behandlet i de berørte kommuner. 

Regionrådet fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens 

stemmegivning avgjørende. 

§ 5 Sekretariat

Regionrådet engasjerer selv sekretariatsbistand slik dette finnes hensiktsmessig. 
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Vedtekter for Sør-Troms regionråd  Side: 2   

§ 6 Budsjett og økonomi 
 

Budsjett for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner innen utgangen av 

april måned. 

De årlige utgifter ved drift av regionrådet dekkes av de tilknyttede kommuner. Regionrådet 

vedtar budsjett innenfor de rammer kommunene fastsetter. 

Bevilgede beløp innbetales til regionrådets konto innen 15.01. i budsjettåret. 

Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning i neste års budsjett. Regnskapsoverskudd føres 

til disposisjonsfond. 

 

 

§ 7 Større oppgaver 
 

Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert som egne prosjekter gjennom 

anvendelse av distriktspolitiske virkemidler og statlige tilskuddsordninger. 
 

 

§ 8 Anvisningsmyndighet 
 

Leder/nestleder anviser alle utgifter for betaling. 
 

 

§ 9 Revisjon 
 

Regnskapet skal revideres. Så lenge regnskapet føres som en del av vertskommunens 

regnskap, er særskilt revidering ikke nødvendig.    
 

 

§ 10 Vedtektsendringer 
 

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever at 

minst 2/3-deler av de møtende representanter stemmer for endringen. 

Endringer må godkjennes av de deltakende kommuner. 
 

 

§ 11 Ikrafttredelse 
 

Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt av samtlige kommuner. 
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PROSJEKT JUNKER JU52 VIDERE UTVIKLING 

 

Innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at kommunen frasier seg deponiansvaret for Junkers 

JU 52.  
2. Kommunestyret anbefaler at Midt-Troms Museum overtar deponiansvaret for 

Junkers JU 52 med det ansvar som følger med dette.  
3. Prosjekt Junkers JU52 i Gratangen avsluttes når flyet er tilstrekkelig sikret 

innenfor prosjektets ramme. 
 
 

Vedlegg:  
Forprosjektrapport Junker JU 52 i Gratangen 
Økonomisk status i prosjektet 
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Saksframstilling: 
Formålet med prosjektet Junkers JU52 i Gratangen er å løfte fram den nordnorske 

krigshistorien både nasjonalt og internasjonalt, og synliggjøre okkupasjonsmaktens første 

nederlag under 2. verdenskrig. 

Gratangen kommune ønsker å sette fokus på regionens rolle og plass i historien om den 

innledende fasen av 2. verdenskrig med utgangspunkt i Junkers 52 #6791 som er et av 11 som 

landet på Hartvikvannet den 13. april 1940. Flyet er et sterkt symbol på de utfordringene 

okkupasjonsmakten møtte i Nord-Norge i aprildagene 1940. Med rett tilrettelegging kan det 

skapes et monument som hedrer alle de som kjempet mot okkupasjonsmakten, både norske og 

allierte styrker, og ikke minst lokalbefolkningen 

Gratangen kommune etablerte et prosjekt rundt dette konseptet i 2015 og fikk det finansiert 

med støtte fra Troms fylkeskommune, fra eget næringsfond og eget arbeid. Spire hadde 

ansvar for å etablere prosjektet og etter en anbudsprosess ble Sessan Consult AS engasjert 

som prosjektleder. 

Prosjektet ble startet opp i desember 2015, prosjektorganisasjon ble etablert og 

nettverksarbeid ble påbegynt. Prosjektleder ble imidlertid i februar 2016 kalt til andre 

oppgaver som vil være kjent for formannskap og kommunestyre. Arbeidet med prosjektet 

stoppet derfor opp i påvente av en avklaring av tilsetting av ny rådmann.  

Dette ble avklart i september 2016 og oktober startet leitingen etter noen som kunne føre 

prosjektet videre. Valget falt på Nine Grib, Gratangen Geology Services AS. Det ble 

gjennomført en del kontakt- og ideskapende aktiviteter i prosjektet. Av ulike årsaker ble 

imidlertid ble prosjektet ikke sluttført. 

Vedlagt følger en rapport om arbeidet så langt i prosjektet. På grunn av manglende kapasitet 

og fokus har prosjektet blitt liggende en tid uten oppfølging. I mai kom det imidlertid en 

henvendelse fra Midt-Troms museum om at de kunne tenke seg å overta flyet med 

depotansvar. Dette ble bekreftet i et møte rådmannen hadde med direktør Lisa Gay Bostwick, 

Kristian Moldenæs og Alvi Jensvold den 02.05.2018. 

MTMU ga uttrykk for at de ønsket å overta ansvaret for flyet herunder deponiansvar. De 

hadde også løsning for sikring av flyet ved lagring inne i Elveneslagrene i Salangen. De hadde 

ikke resurser for oppstart av et restaureringsarbeid nå, men mente at dette måtte ses i et 

langsiktig perspektiv.  

MTMU har ikke ressurser til å bekoste en flytting av flyet. Dette er en spesialtransport som 

tidligere har vært utført av et transportfirma i området. Kostnadene til sikring av flyet var 

planlagt dekket innenfor prosjektet. 

 

Vurdering: 
Rådmannen følger langt på vei rapportens konklusjon der det heter at prosjektet uten tvil har 

potensiale, men at det må bygges opp en organisasjon som kan jobbe med prosjektet om det 

skal videreføres. Kommunen har per i dag ikke ressurser til å drive et prosjekt som dette.  

Rådmannen mener flyet at bør holdes i regionen dersom det er mulig og at man bør starte med 

restaurering av flyet slik som beskrevet rapporten. Det er et relativt mindre prosjekt både 

praktisk og økonomisk, dessuten vil prosessen i seg selv ville kunne bli en attraksjon. 

Gjennom denne fasen av prosjektet vil det også være mulig å knytte kontakter til mulige 

kilder til informasjon og ikke minst finansiering. 
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Dersom deponiansvaret flyttes over til MTMU og lagres i Elveneslagrene i Salangen må 

MTMU også overta det økonomiske ansvaret for flyet herunder evt. leie av lagerplass. Vårt 

prosjekt Junkers JU 52 i Gratangen avsluttes dermed. 

Et hovedanliggende som hittil ikke er løst i prosjektet er å sikre mot vær og vind og mot 

interesserte suvenirjegere. Tilbudet fra MTMU innebærer at flyet sikres på Elveneslagrene. 

Dette er et viktig moment, men forutsetter at flyet lagres at Gratangen kommune er 

økonomisk involvert. 

 

Konklusjon: 
Det anbefales at MTMU overtar deponiansvaret for Junkers JU 52 med det ansvar følger med 

dette. 

Vårt prosjekt avsluttes når flyet er transportert til lager på Elvenes i Salangen. 

Dette bør ikke utelukke at kommunen på et senere tidspunkt kan involvere seg i et bredere 

anlagt prosjekt rundt flyet. 

 



29/18 Prosjekt Junker JU52 videre utvikling - 18/00496-2 Prosjekt Junker JU52 videre utvikling : Forprosjekt rapport

Forprosjekt Junkers 52 i Gratangen   Side 1 av 10 

FORPROSJEKT 
JUNKERS 52 I GRATANGEN 

JUNKERS 52 I GRATANGEN  
Den eksakte designasjon for flyet er Ju 52/3m 

g4e 6791 (vil i rapporten bli omtalt som 

Junkers 52). Den er et av seks Junkers 52 fly 

som ble hevet fra Hartvikvannet på 80 tallet. 

Tre av flyene er total restaurert, et er utstillet 

på Gardermoen de to andre i Tyskland (se 

bilder nedenfor). To fly ble brukt som dele fly 

for å kunne restaurere de øvrige og flyet i 

Gratangen er det siste. Det stod først lagret en 

del år på Gardermoen før det kom til Narvik og 

senere til Bjerkvik. I 2013 kom det til Gratangen.      Heving av et av Junkersflyene fra 

Hartvikvannet 

 

     

Ju 52 fra Hartvikvannet på Flieghorstes Wunstorf og Technik Museum "Hugo Junkers", Dessau 

HISTORIEN OM JUNKERS 52 PÅ HARTVIKVANNET 
Den 13. april 1940 lettet 13 Junkers fly fra Tyskland med utrustning til troppene som kjempet i 

Narvik. Troppene som skulle okkupere Bardufoss flyplass var blitt slått tilbake av norske styrker ved 

Lapphaugen i Lavangen kommune og Gratangsbotn. Dermed måtte man finne en alternativ 

landingsplass og nye strategier. Valget falt på Hartvikvannet nær Bjerkvik. General Dietl skriver i sin 

dagbok den 13 april «Henimot 15.00 kom Førerens radiotale: Forsvar Narvik mot angrep. Ved 

gunstig vær hjelper Luftwaffe. Beskytt Hartvikvann som landingsplass. ……. Adolf Hitler.».  
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To av flyene fløy seg bort i tåken, mens de resterende 11 flyene landet på Hartvikvannet kvelden den 

13 april. Men det lå 70 cm snø på isen og under dette var det vann. Flyene klarte å lande, men flere 

kjørte seg fast og skadet understellet, eller gikk på nesen. Tyskerne klarte å redde utrustningen som 

kom med flyene, men flyene stod lett synlig ute på isen. «På grunn av plutselig mildvær er isen på 

vannet blitt så oppbløtt og fullt av vann at maskinene ikke kan starte igjen. Tre maskiner ble skadet 

under landingen på isen.» (General Dietl’s dagbok 14/4-1940). 

 

Norske og Engelske fly bombet de strandede flyene flere ganger og gjorde etter hvert stor skade på     

flyene som tyskerne jobbet med å berge. Til slutt var bare to fly flygedyktig, og tyskerne innså at de 

jobbet mot tiden. Norske krigsfanger trampet opp flystripe på vannet. Tyskerne klarte imidlertid 

bare å få et fly i luften igjen. De øvrige ble stående på vannet og når våren kom sank de.  

Hendelsene i og omkring Narvik våren 1940 påvirket ikke bare Norge, men hele Europa. Styrker fra 

Polen, Frankrike, England, og Norge deltok i kampene i Norge mot tyske og østeriske styrker. Det var 

første gang et land klarte å stå imot tysk okkupasjon og selv om Norge til slutt måtte gi tapt ble 

hendelsene i Narvik et bevis på at Hitler og Tyskland ikke var uslåelig. 

OM FLYETS KONSTRUKSJON 
Junkers 52 består hovedsakelig av aluminium, flykroppen er dekket av aluminiumsplater de fleste av 

disse er korrugert. Dette gav flykroppen stabilitet på tross av at det blev brukt veldig tynne 

materialer. Golvet i flyet var av tre og er ikke bevart.  

Motorene til flyet eksisterer men er i dårlig forfatning, det står dog tre replika motorer uten innhold i 

Bodø som kan monteres på flyet inntil de originale motorer er restaurert. 

Deler av interiøret fra cockpitten eksisterer men ikke uansett restaureres Interiør i flyet ofte først 

etter eksteriøret. Det vil være en mulighet å ha en 3D modell av interiøret fra et av de restaurerte 

flyene tilgjengelig.  

DIMENSJONER 
Vingespenn 29,25 m 

Vingeareal 110,50 m² 

Lengde 18,80 m 

Høyde 4,50 m 

Nettovekt 6 560 kg 
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Tegning av Junkers 52 fra http://www.airpages.ru/eng/draw/ju52_1.shtml 
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POTENSIALET FOR Å SYNLIGJØRE OKKUPASJONSMAKTENS 
FØRSTE NEDERLAG 
Flyet er et sterkt symbol på krigshandlingene i Ofoten i 1940. Landingen på nesen på vannet kan ses 

som et symbol på okkupasjonsmaktens nederlag i møtet med nordnorsk natur og pågangsmot. Men 

flyet har også mange andre historier å fortelle. 

- Simulering av innflygingen til Hartvikvannet 

- Historien på Hartvikvannet 

- Kampene i fjellene  

Junkers 52 i krigen i Norge: Junkers 52 spiller relativt liten rolle i krigshandlingene i Ofoten men 

mange andre flytyper var i bruk, andre verdenskrig var den første hvor flyet spilte en så stor rolle . 

Junkers var også mye brukt av tyskerne under okkupasjonen.  

- Betydningen av fly i krigen i Nord-Norge både under angrepet i 1940 og videre under 

okkupasjonen 

- Junkers – arbeidshesten av flyvemaskiner 

Junkers 52 som passasjerfly: Junkers fly var i drift som passagerfly i Norge både før og etter andre 

verdenskrig.  

- Historien om passasjerflygning i Nord-Norge med utgangspunkt i Junkers 

Junkers 52 – maskina: teknologien i flyet er en egen historie som kan gi en ekstra dimensjon til 

hendelsene i 1940 og hvordan teknologien har utviklet seg siden.  

- Hvordan kan det egentlig fly 

- Hvorfor gikk JU 52 på nesen når det landet 

- Teknologien i flyet –  

- Hvorfor er flyet bygget som det er 

Leke med flyet: Å fly har inspirert menneskene siden de gamle grekere, det finnes uendelig mange 

muligheter for å skape aktiviteter for barn både i grupper og enkeltvis.  

- Bygge modellfly (papirfly, Lego, skjære ut i tynn finer mm.) 

- Flysimulator 

- Utstilling av Lego Junkers modeller (en søkning på google viser at det er bygget mange) 

Det er siden prosjektet startet bygget et nytt krigsminnemuseum i Narvik. Dette forteller historien 

om kampene i 1940 og resten av krigen men det er fortsatt mange historier å fortelle. Samtidig 

åpner det også for større oppmerksomhet om krigshistorien i området og en utstilling bygget opp 

rundt Junkers i Gratangen med fokus på kampene i fjellet vil kunne være et viktig supplement i 

historiefortellingen.  

Det er firma i Gratangen som jobber med å utvikle turisme basert på krigshistorien i området. 

Junkers 52 anlegget kunne eventuelt plasseres så det kunne fungere som base for vandringer i 

soldatenes fotspor.  

KONKLUSJON 
Det er mange historier som kan fortelles med utgangspunkt i Junkers 52. og med moderne teknologi 

kan både flyet og historien gjøres levende og nærværende. Men om en attraksjon skal bygges opp 
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omkring Junkers 52 må det tenkes utenfor boksen – gruppen av fly interesserte er for liten til at de 

kan bære en sådan attraksjon. Men om man klarer å bygge en attraksjon med et innhold som kan 

fenge andre grupper er det fult mulig å skape et lokalt og regionalt besøksmål. 

FORANKRING AV PROSJEKTET LOKALT  
Det har i prosjekt perioden vært gjennomført et informasjons møte på biblioteket i Gratangsbotn og 

en mini konferanse med inviterte deltakere hvor også lokalbefolkningen var velkommen.  

GRATANGEN 
Møtet på biblioteket var velbesøkt og det er ingen tvil om at det er lokal interesse for flyet. Det ble 

diskutert å starte en venneforening allerede under forprosjekt perioden, men det viste seg dessverre 

å være vanskelig å få folk til å engasjere seg før det var bestemt hva som var målet med prosjektet.  

REGIONALT 
Krigsmuseet i Narvik har vært engasjert i Junkers 52 i mange år. I møte med museet ble det diskutert 

hvordan museet eventuelt har mulighet for å bistå. Det finnes ingen mulighet for finansiell bistand 

per i dag men museet er velvillig til et samarbeide om utvikling av innhold og formidling av dette.  

Mitt Troms Museum har også vist interesse for flyet. Troms Forsvarsmuseum på Setermoen er en del 

av museet og de ser klare muligheter for synergieffekter. Om man velger å gjennomføre prosjektet 

som et museum kunne en konsolidering være aktuell. 

Miljøet som har jobbet med flyet i Bjerkvik og Narvik er fortsatt interessert i å jobbe med flyet når 

restaureringen kommer i gang igjen. De sitter på mye verdifull erfaring siden mange av dem har 

jobbet med fly i mange år.  

LOKALISERING 
Lokalisering av en attraksjon er en viktig suksess faktor. Om det blir for vanskelig tilgjengelig vil det 

begrense besøkstallet. Lokasjonene som har vært diskutert for Junkers 52 er alle langs E6 eller i 

Gratangsbotn bare noen km fra E6.   

MULIGE PLASSERINGER SO HAR VÆRT DISKUTERT 

«LANGS E6» 

Å fange turistene når de kjører forbi kan være utfordrende og det er ikke sikkert at en lokalisering 

langs E6 vil være bedre enn en lokalisering nede i Gratangen. Nærhet til områdene hvor det ble 

kjempet i 1940 og mulighet for turer og andre aktiviteter i disse områdene kan tale for lokalisering 

her. Det har da vært diskutert tre områder som mest relevant.  

1. Langmyrra/Kvernmo krysset 

2. Øse i forbindelse med Øse Camping 

3. Lapphaugen i forbindelse med Lapphaugen Turiststasjon 

De to siste har den fordel at det drives cafe virksomhet på sommeren og det vil være mulig at det vil 

skape mere trafikk på et allerede etablert tilbud. Det er dog vanskelig å vurdere om dette vil være 

tilfellet. Lapphaugen forteller at de ser mange som stopper på krigshistorisk landskap nedenfor 

hovedbygget men det er få av disse som kommer inn i cafeen.  
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VED NORDNORSK BÅTMUSEUM OG MINNELUNDEN 
Nordnorsk Båtmuseum eies av stiftelsen Nordnorsk Båtmuseum og fartøyvernsenter. Det er åpent 2-

3 måneder på sommeren med cafe virksomhet og visninger i utstillingene. Ved siden av museet 

ligger minnelunden med bautaer fra andre verdenskrig. Museet har de seneste 10-15 årene har 

sviktende besøksgrunnlag det vil kunne bety et oppsving for et eksisterende tilbud å få en ny 

attraksjon i umiddelbar nærhet. Igjen er nærhet til eksisterende cafe tilbud en fordel. Museet har 

verksteds fasiliteter som muligvis kunne brukes til en del av restaureringsarbeidet og det er 

kontorlokaler tilgjengelig.  

Det er også en mulighet å lokalisere flyet der under renoveringen og la selve arbeidet være en 

attraksjon. Om flyet senere flyttes til en annen permanent plassering vil det fortsatt skape en 

forbindelse mellom de to attraksjoner. Stiftelsen er villig til å la prosjektet sette opp telt for arbeidet 

med flyet i umiddelbar nærhet til museet.  

Et problem med denne lokasjon er risikoen for oversvømmelser fra fjorden og elven. Ved høyt 

tidevann og storm kan vannet stå helt opp til fundamentet av museumsbygget. 

VED JENSEN FARM PÅ MOAN I GRATANGSBOTN 
Jensen farm er pub og konsertscene på Moan i Gratangsbotn. Det ligger midt i sentrum for kampene 

mellom norske og Tyske soldater. Dessuten er lokaliteten synlig fra E6, det krever dog at man vet at 

det er noe man skal se etter. Eierne jobber med å bygge ut anlegget med mulighet for camping og 

andre aktiviteter og er villig til å avstå grunn til et eventuelt bygg for flyet.  

KONKLUSJON 
Alle de foreslåtte lokasjoner er gode plasseringer de bør dog undersøkes nærmere med hensyn til 

grunnforhold og mulige plasseringer av et så stort bygg som det her er tale om. 

KOSTNADER OG FINANSIERINGSMULIGHETER 
Kostnadene i prosjektet er hovedsakelig restaurering av flyet og et bygg så flyet kan utstilles. I tillegg 

vil komme utgifter til eventuelt annet innhold. 

RESTAURERING AV FLYET 

TILSTAND I DAG 
Da flyet ble hevet fra Hartvikvannet var det i rimelig god stand. Dessverre falt taket fra en hangar 

hvor flyet var oppbevart på Gardemoen på flyet og skadet noen plater på flykroppen, disse plater er 

fjernet og det er mulig at de må erstattes, det er dog også en mulighet at la flyet stå åpent så man 

kan se inn i det, eventuelt kan åpningen dekkes med pleksiglass eller lignende. Ifølge 

luftfartsmuseum i Bodø vil det være vanskelig å skaffe nye plater i rett korrugering.  

I forbindelse med tidligere restaurering av flyet har man slipt store deler av flykroppen for å fjerne 

maling og korrosjon. Siden det ikke har vært påført noen beskyttende maling etter dette har 

aluminium overflaten igjen korrodert. Denne korrosjonen må fjernes før eventuell beskyttende 

overflatebehandling kan gjennomføres. 

RESTAURERING/KONSERVERING AV FLYET 
Tidligere har de fleste fly samlinger vært drevet av frivillige som hovedsakelig hadde bakgrunn som 

flymekanikere og flygere. De restaurert helst flyene tilbake til sin opprinnelige «fabrikkny» tilstand. 

Dette er et enorm tids og resurskrevende arbeide. Dette er også det som er gjort med de andre fly 



29/18 Prosjekt Junker JU52 videre utvikling - 18/00496-2 Prosjekt Junker JU52 videre utvikling : Forprosjekt rapport

Forprosjekt Junkers 52 i Gratangen   Side 7 av 10 

som er hevet fra Hartvikvannet. De siste årene er flere fly samlinger begynt å se flyene som et 

historisk objekt fremfor en teknisk gjenstand. Det har medført at man nå vurdere nøye om man skal 

restaurere tilbake til «fabrikkny» stand eller om man skal fryse nedbrytningen av flyet i tid så skader 

etc. kan fortelle flyets historie.  

Restaureringen av Junkers 52 er allerede påbegynt i den gamle skolen. Siden hovedparten av 

fuselagen allerede er slipt ned vil det ikke være mulig å gjenskape den tilstand det var i når det ble 

hevet fra Hartvikvannet selv om dette hadde vært ønskelig. Dermed må man vurdere om man vil 

stille flyet tilbake til den stand det var i når det fløy til Hartvikvannet eller om man vil prøve å gjøre 

noe annet. Et alternativ som kom opp på «Submerged Aircraft Conferance» var at male flyet hvitt og 

bruke prosjektorer til å belyse flyet med ulike design. Dette ville gjøre det mulig å presentere flyet 

både som militært og sivilt. Vingene er dog ikke slipt og det vil måtte avgjøres om dette skal gjøres 

eller om man skal bibeholde dem i den stand de er i. Om man ønsker et fly i den stand det var i når 

det blev hevet  er eneste alternativ å gå tilbake og se om et av de resterende flyene i Hartvikvannet 

er i bra nok stand til at heves.  

Før flyet eventuelt restaureres må det også gjennomføres en grundig vurdering av nedbrytningen av 

flyets konstruksjon. Det må avgjøres om fuselagen fortsatt kan bære vekten av vingene.   

Pensjonert konservator fra Norsk luftfartsmuseum Birger Larsen har sagt seg villig til å være rådgiver 

ved restaurerings prosessen, prosjektleder har dessuten hatt dialog med Konservator Michael 

Lofthus ved museet.  

FASILITETER TIL RESTAURERING 
Flyet trenger ikke å være montert under restaureringsprosessen men det vil fortsatt kreve en del 

plass under arbeidet. Arealet av vingene er 110m2 og i tillegg til dette kommer flykroppen. 

Alternativt kan vingene stå på siden, Hver vinge er ca. 6 x 13 m det vil derfor kreve et lokale med 7 m 

til taket. I tillegg bør det være tilgang til et oppvarmet verkstedbygg.  

KOSNADSKALKYLE RESTAURERING 
De store kostnadene ved restaureringen vil være lokaler og arbeidstimer. Men ingen av kostnadene 

kan beregnes med noen form for sikkerhet før det er bestemt hvordan flyet skal restaureres. 

Lokaler se nedenfor «overslag kostnader bygg»  

Arbeidstimer: De fleste arbeidstimer vil være dugnadstimer det vil dog måtte beregnes at det skal 

betales for noe eksperthjelp.  

Materialer og verktøy: Kostnadene kan ikke vurderes før det er bestemt hvordan flyet skal 

restaureres. 

BYGG TIL JUNKERS 52 
Flyet må stå under tak om det skal bevares. Flyet er 20 x 30 meter om det monteres med begge 

vingene på. Å utstille det fullt montert vil derfor kreve et bygg på minst 600 m2. Det er et alternativ å 

montere bare ene vingen det vil i så fall være ca. 20 x 18 meter og kreve et bygg på ca. 400m2. I tilleg 

vil komme eventuelle publikum fasiliteter I Narvik var det også diskutert å utstille bare cockpiten 

dette må i så fall deles fra selve flykroppen men det skal være relativt enkelt.  
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En annen faktor er om bygget skal kunne oppvarmes. Flykroppen trenger ikke dette så det vil være
for å gjøre det mere bekvemt for publ ikum. Det vanligste på flymuseer verden over er at byggene
som flyene står i er uoppvarmede hangarer og at eventuelle utstillingsl okaler er oppvarmede.

Det er undersøkt flere mulige former for bygg til restaurering og videre utstilling/oppbevaring av
flyet. En plasthall kan være en mulighet i restaureringsfasen men er ikke ideelt på lang sikt. Det
billigste alternativ er et stålbygg med korrugerte plater som vegger og tak. Dette kan være en
mulighet både for restaurering sfasen og som utstillingshall . Med et større budsjett vil det være mulig
å bygge et bygg spesielt designet til flyet som for eksempel det som er utarbeidet av Alvin Je nsvoll og
Pirri ( se illustrasjon nedenfor).

I forbindelse med minikonferansen utarbeidet Stein Storsul et kostnadsoverslag for et komplett
museumsanlegg med 600m2 hall til flyet, 500 m2 publikumsareal (entre, utstilling, kafe) og 100 m2
til verksted og adm inistrasjon. Med kall all til flyet blir totalen 43,25 millioner. Dette er dog et mye
større prosjekt en det som man har sett for seg lokalt. Estimatet for bare den kalle fly - hallen var 9
millioner det fremkommer dog ikke hvilken type bygg det er regnet på .

OVE RSLAG KOSTN ADE R B YGG
Grunnarbeider: Uansett hvilken type bygg det velges vil det måtte gjøres noen grunnarbeider.
Kostnader til grunnarbeider er vanskelig å vurdere før tomta er valgt men om det er nødvendig å
med støpning av betong fundament vi l kostnaden for dette ligge på 1000 – 1500 kr per m2.

Plasthall: Pris for plasthall ligger fra 70.000 for en plasthall på 12 x 25 meter med buede vegger/tak
til 200.000 – 400.000 eller mere for de større hallene. Det kan være mulig å kjøpe brukt alternativt å
leie. I tillegg kommer eventuelle grunnarbeider og gulv. Alternativt kan det leies plasthall, prisene
ligger fra 4000 kr om måneden men det vil fortsatt skulle gjøres grunnarb eider.

Stålbygg: per m2 ligger fra 1200 og oppover et grovt overslag viser at dette vil koste 600.000 til 1.5
millioner eksklusiv grunnarbeider og gulv (laveste pris for et bygg på 500 m2 hvo flyet ikke kan
monteres med begge vinger på).

Pirri/G ulo desig n: Det er ikke gjort kalkulasjoner på designet som er foreslått, det er dog mulig at
det kan sammenlignes med byggingen av glasshuset over MS Polstjerna i Tromsø – Det har ifølge
kilder kostet 12 millioner. Det har ikke vært mulig å få dette tallet bekreft et.
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Verksted: Det må være tilgang til et oppvarmet verksted, det kan være aktuelt å utføre 

restaureringen i nærheten av et eksisterende verksted for eksempel i Hellarbogen eller ved 

Nordnorsk båtmuseum eller det kan være et verksted som bygges opp i containere eller skurvogner.  

KOMMERSIELT POTENSIALE 
Det er nasjonalt og internasjonalt stor interesse for krigshandlingene i regionen.  

Gjennomreisende turister er ikke nok til å bære en attraksjon de lokale og regionale innbyggere må 

også komme og de må komme tilbake. For at de skal komme må det jobbes med innholdet i 

attraksjonen og det må skapes aktiviteter rundt den. 

En mulighet er å se på et ubemannet utstillings anlegg. Dette er et konsept som allerede er i bruk 

blant annet i Danmark. Et ubemannet utstilling vil ha vesentlig lavere driftskostnader enn en 

bemannet utstilling. Det vil fortsatt være mulig å ha guidede besøk og dermed skape arbeidsplasser 

og bemanning på sommeren hvor besøksaktiviteten er størst vil være en mulighet.  

ORGANISASJONSFORM 
Museum: Om flyet skal stå i et museum vil det sannsynligvis måtte gjennomføres som en del av et 

konsolidert museum. Gratangen kommune er per i dag ikke medlem i et konsolidert museum, det 

har vært dialog med Midt Troms museum både om dette prosjektet og i andre sammenhenger og 

det er en mulighet at bli en del av den organisasjonen. Alternativt kan museet stå alene men det vil i 

så fall være lite sannsynlig at det kan få statsstøtte. 

Kommersiell bedrift: Det anses som lite sannsynlig at en attraksjon basert på Junkers 52 vil dra 

tilstrekkelig med interesse for å kunne drives uten en eller annen form for statsstøtte.  

Stiftelse eller forening: Restaureringen av flyet vil eventuelt kunne utføres av en stiftelse eller 

forening som det ble gjort med MS Polarstjerna i Tromsø. Der stod en forening for gjennomføringen 

av prosjektet og deretter ble det overdraget til Tromsø Museum som driver det i dag. Det kan være 

enklere å få tilgang til midler til et prosjekt som dette som stiftelse men det krever et stort 

engasjement av enkeltpersoner 

FINANSIERING 
Det er flere mulige kilder til finansiering av et prosjekt som dette, hvilke som vil være aktuelle 

avhenger av hvilken form man velger at prosjektet skal ha. 

Statlige midler: Det kan være aktuelt å få midler fra fylket eller innovasjon Norge, dette avhenger 

dog i så høy grad av prosjektets form at det ikke er undersøkt i detaljer.  

Museumsstøtte: Om prosjektet gjennomføres som et museum og blir konsolidert inn i et 

eksisterende museum vil det være mulig å få museumsstøtte. 

Sponsor midler fra næringslivet: Lokalt og regionalt næringsliv som ser verdien av å skape lokale 

attraksjoner.  

Støtte fra fond og stiftelser: Mange museer og attraksjoner i Europa bygges i dag med støtte fra 

ulike fond og stiftelser. Siden historien har et bredt publikum i Europa bør det undersøkes om dette 

vil være en mulig kilde til finansiering. 
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Dugnad: En stor del av kostnaden ved renovering av flyet vil være arbeidstimer. Denne delen ville 

måtte «finansieres» med frivillig arbeide. Man bør se på om det kan være aktuelt å få frivillige fly 

entusiaster fra resten av landet og eventuelt Tyskland og England involvert. For eksempel gjennom å 

tilby rimelig overnatting og kursing i ulike restaureringsteknikker. 

KONKLUSJON 
Prosjektet har uten tvil potensiale men det må bygges opp en organisasjon som kan jobbe med 

prosjektet om det skal videreføres. Kommunen har per i dag ikke ressurser til å drive et prosjekt som 

dette.  

Prosjektleder mener at man bør starte med restaurering av flyet, det er et relativt mindre prosjekt 

både praktisk og økonomisk, dessuten vil prosessen i seg selv ville kunne bli en attraksjon. Gjennom 

denne fasen av prosjektet vil det også være mulig å knytte kontakter til mulige kilder til informasjon 

og ikke minst finansiering. Arbeidet kan utføres i et telt hvor flyet er sikret og med plass til å jobbe. 

Det vil være mange fordeler ved å plassere dette ved Nordnorsk båtmuseum i Gratagsbotn hvor det 

er tilgang til verksted samt cafe for de besøkende. Det vil også være mulig at ha prosjektkontor på 

museet som har ledige lokaler. 
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Budsjettoppfølging - Junker Ju 52 i Gratangen

Kostnader

Beskrivelse (Beløp i kr)
Oppr. 

budsjett

Direkte 

kostnader

Indirekte 

kostnader

Revidert 

budsjett
Regnskap

Eksterne ressurser 100 000 90 000 90 000 94 380,00

Flytting/sikring av fly 100 000 30 000 45 000 75 000 0,00

Kommunikasjon/markedsføring 30 000 30 000 65 000 95 000 41 850,00

Prosjektledelse 190 000 190 000 190 000 89 639,90

Reiser-/møtekostnad 50 000 35 000 35 000 2 675,16

Diverse og uforutsett 60 000 30 000 15 000 45 000 7 650,00

Sum 530 000 405 000 125 000 530 000 236 195,06

Finansiering

Beskrivelse (Beløp i kr)
Oppr. 

budsjett

Revidert 

budsjett
Regnskap

Egeninnsats 115 000 125 000 49 500,00

Egne midler 115 000 140 000 68 597,53

Troms fylkeskommune 300 000 265 000 118 097,53

Sum finansiering 530 000 530 000 236 195,06

OKS, 05.06.2018
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SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FOR BOPLIKTEN GNR 42 BNR 27 I 

GRATANGEN KOMMUNE 

 

Innstilling: 
Gratangen kommune opprettholder sitt vedtak i sak 63/17. 
 
Gratangen kommune innvilger ikke midlertidig fritak fra boplikten ved Asle Høyem sitt 
erverv av landbrukseiendommen gnr 42 bnr 27 og 47 bnr 4, Jfr. konsesjonslovens 
1,7 og 9.   
  
Det er lagt vekt på at Gratangen kommunen har innført 0-konsesjon, dvs. alle 
bebygde eiendommer med våningshus/bolig har boplikt. Kommunen ønsker så langt 
det anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir 
brukt til fritidsformål. Omsøkte eiendom er en slik eiendom. Eiendommen ligger i et 
område der det er interesse for erverv av eiendommer til boligformål og mener at 
boligen kan uten omfattende restaurering brukes som helårsbolig.  
 
Det gis ikke fritak fra driveplikten, men driveplikten ivaretas ved at det er inngått 
langsiktige skriftlig kontrakt på 10 år eller mer. Jfr. jordlovens § 8.  Det settes som 
vilkår: - Skogen skal drives i samråd med kommunen. - Det må ikke legges 
hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. Søker oppfordres 
til å legge til rette for at gårdsbruk i drift, gis muligheter for nydyrking av 20 daa 
dyrkbar jord fra eiendommen.  
  
Søker kan løses boplikten ved utleie. 
 
Vedtaket kan påklages, fj. Vedlagt orientering. 
 

Vedlegg:  
Søknaden datert 01.02.2018 
Fylkesmannen behandling jfr. Brav datert 25,01.2018 sak 2017/1592-0 
Saksutredning i F.sak 63/17- klage på vedtak 
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Saksframstilling: 
 

Søker: Asle Høyem, Postboks 2150, Kanebogen, 9497  HARSTAD 

Søknaden er datert 01.02.2017 

Det søkes om midlertidig fritak fra boplikten fra til 12.mai 2023. 

Søknaden er som følgende: 
 
«Jeg har mottatt endelig avgjørelse og avslag fra Fylkesmannen i Troms på søknad 
om fritak for boplikt på min eiendom i Gratangen etter arv. 
Jeg vil med dette meddele at jeg ønsker å bosette meg i kommunen og bruke huset 
som helårsbolig i de 5 år som boplikten gjelder. 
Men på grunn av min livssituasjon nå og frem til jeg er pensjonist, så ser jeg det som 
svært vanskelig å skulle kunne oppfylle boplikten ved å bosette meg i Gratangen 
allerede nu. 
Jeg søker herved Gratangen kommune om utsettelse av pålagt flytting til kommunen. 
Beregnet flytting til kommunen vil da kunne skje etter min 67 års alder som da er 
pr.12 mai 2023. Jeg håper på en positiv behandling av min søknad.» 

Denne sak har vært til behandling tidligere, jfr. Formannskap sak 43/17 og klagesak 
63/17, saksutredning vedlegges i sin helhet og danner grunnlagt for omsøkte vedtak. 

Klagesaken 63/17 ble behandlet av fylkesmannen den 25.01.2017 . ref.nr 
2017/1592-0 – Klagen ble ikke tatt til følge. Søknad om konsesjon ved erverv av 
eiendommen gnr 42 bnr 28 og gnr 47 bnr 4 i Gratangen kommune er avslått i 
medhold av konsesjonslovens §§ 1 og 7.  Fylkesmannen brev vedlegges i sin helhet. 

Kommunen legger til grunn tidligere saksutredning i sak 63/17 i denne 
saksbehandling og Fylkesmannen brev av2501.2018 

Vurdering i denne søknad er om der skal åpnes for midlertid fritak fra boplikten fram 
til 2023 pga. søker ikke kan tilflytte eiendommen pga. av sitt arbeid.  

Gratangen kommune kan ikke se at pga. av arbeid gir grunnlag for midlertidig fritak. 

Søker kan løse boplikten med utleie. 
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Saksframstilling: 
Fylkesmannen i Troms har i brev av 28.03.2017, deres ref. 2017/1592 behandlet klagen – 

konsesjon §7 – erverv av eiendommen gnr 42 bnr 28 og gnr 47 bnr 4 i Gratangen 

kommune og opphevet formannskapet vedtak i klagesak 8/17. 

 

Fylkesmannen vurdering er som følgende: 

 

Rettslig grunnlag 

«Fylkesmannen kan prøve alle sider i en sak og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi 

skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke 

er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal 

vi imidlertid legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie 

skjønn, jf. Forvaltningsloven § 34 annet ledd.  

 

Søknaden har vært gjenstand for klagebehandling, og fylkesmannen finner at søker her har 

fått adgang til å fremme sitt syn på saken i klageomgangen. 

 

Tidligere eier har fritak fra boplikten før forskrift om nedsatt konsesjonsgrense ble innført i 

kommunen i februar 2011. 

 

Hvorvidt vilkårene i konsesjonsloven for å kunne innvilge eller avslå konsesjon er oppfylt 

eller ikke fremgår ikke av formannskapets vedtak. Når disse vurderingene ikke fremgår, kan vi 

vanskelig se at formannskapets har vurdert hensynet bak bestemmelsene. Vi viser til at 

kommunen har lagt vekt på bosettingshensynet og eiendommens beliggenhet i forhold til 

samfunnsfunksjoner. Det går imidlertid ikke fram  momenter som bebyggelsens art og om  

den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at andre vil kjøpe den til å bruke 

den til helårsbolig, jf. Konsesjonsloven § 10. Boligens tilstand har vært et vesentlig moment 

i klagen. Dette er ikke vurdert i vedtaket, Heller ikke hvor påregnelig det er å få solgt 

eiendommen til bosetting. 

 

Vi finner derfor at kravet til begrunnelse i fvl. § 25 ikke er oppfylt og at det foreligger 

saksbehandlingsfeil.  

 

Mangelfull oppfyllelse av kravene til begrunnelse av forvaltningsvedtak i fvl. § 15 kan av og 

til gi klageinstansen et utilstrekkelig grunnlag for å skulle overprøve de vurderinger som er 

gjort i saken. For eksempel vil dette gjelde der saksframlegg og innstilling til vedtak redegjør 

for hvorfor søknaden bør innvilges, men vedtak ikke er tilstrekkelig begrunnet, slik det er 

tilfelle i denne saken. 

  

Det følger av sikker rett at slik manglende eller ufullstendige begrunnelse i seg selv kan være 

en feil ved vedtaket som fører til at vedtaket må kjennes ugyldig, jf. Eckhoff/Smith, 

Forvaltningsrett, 9 utgave, side 490. Dette er også i tråd med prinsippet uttrykt i fvl. § 41. 

Vedtaket om å avslå søknaden om konsesjon må derfor oppheves, og hjemvises til fornyet 

behandling. 

 

 

Fylkesmannen avgjørelse: 

Fylkesmannen viser til overstående, og opphever kommunens vedtak om konsesjon pga. 

mangelfull begrunnelse og hjemviser saken til fornyet behandling i kommunen. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet. 

Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. 

forvaltningslovens §§ 18 og 19.» 

 

Vedtaket fra fylkesmannen, vedlegges i sin helhet. 

 

 

Formannskapets behandling av klage sak 8/17 og søknad sak 107/16: 

 

Klager: Asle Høyem, v/advokatforum v/Kjartan Wiik, postboks 493,  

             8507 NARVIK. 

 

Klagen er datert 21.12.2016, mottatt 22.12.2016. 

 
Det klages over Gratangen formannskap`s vedtak av 23.11.2016 - saksnr 107/16. Avslag 

på søknad om fritak fra boplikten ved erverv av gnr 42 bnr 27, 47. 

 

Klagen er som følgende."Jeg viser til kommunens vedtak av 29.11.2016. Jeg er kontaktet av 

Asle Høyem, og fremsetter klagen på hans vegne. Vedtaket fra Gratangen kommune ble 

mottatt hos Asle Høyem 30.11.16. Klagen er således rettidig. 

 

Begrunnelse for klagen 

Kommunen innvilget fritak fra den samme eiendommen da Asle Høyems mor søkte om dette i 

1995. 

Det er for Høyem vanskelig å se hvilke forhold som skal ha endret seg, slik at det siden 

forrige vedtak om fritak har blitt nødvendig å gi et avslag. 

 

Det anføres at kommunen - i motsetning til vedtak som ble gjort i 1995 - i for liten grad har 

vektlagt de omstendigheter som taler for at det skal gis fritak for boplikten. 

I vurderingen av om det skal gis fritak, skal det blant annet tas hensyn til eiendommens 

størrelse, avkastningsevne og husforholdene på eiendommen. «Det skal særlig tas hensyn til 

eiers/søkers tilknytning til eiendommen». jf. administrasjonens saksfremlegg. 

 

Den aktuelle eiendommen har vært i familiens eie i generasjoner, søkers tilknytning til den er 

naturligvis sterk. Et vedtak som innebærer at Høyem tvinges til å selge eiendommen ut av 

familien, vil være svært ille for ham. 

 

Det er for Høyem vanskelig å se at det foreligger vektige argumenter fra å nekte han fritak. 

 

De landbruksmessige hensyn er ivaretatt gjennom langtidsleie av fulldyrka mark. 

eiendommen gir heller ikke grunnlag for selvstendig drift. 

 

Vedtaket fra kommunen har en svært knapp begrunnelse, noe som gjør det vanskelig å 

imøtegå. Det pekes i oversendelsen likevel på at kommunen har vektlagt hensynet til bosetting 

i området. 

 

Begrunnelsen harmonerer dårlig med beskrivelsen som er gitt i saksframlegget til 

administrasjon i saken, hver det framgår at «Det er ingen som etterspør ledige boliger i 

området.»  
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Videre pekes det på hensikten med den lokale forskriften er å hindre at eiendommer som bør 

brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. 

 

Boligen på den aktuelle eiendommen er bebygget i 1920, og ikke nevneverdig modernisert  

siden 1952. Det har ikke bodd folk på eiendommen på 24 år. 

 

Det anføres derfor at boligen på eiendommen ikke er egnet som helårsbolig, og at den 

aktuelle sak derfor ikke falle inn under det hensyn den lokale «0-konsesjonsforskriften» er 

ment å ivareta. 

 

På denne bakgrunn bes det om at kommunen omgjør det vedtak som er fattet. I motsatt fall 

bes klagen oversendt klageinstansen til behandling.  

 

For øvrig vises det til Høyems søknad av 14.02.2016 med vedlegg". 

 

Klagen legges fram til behandling i formannskapet. Administrasjon viser til 

saksutredningen i formannskapet sak 107/16 og har ingen ytterligere merknader i til 

saken 

 

Fra møtet i Formannskap den 14.02.2017, klagen - saksnr 8/17. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Gratangen formannskap opprettholder sitt vedtak i sak 107/16, med avslag på søknad om 

fritak fra boplikten ved erverv av gnr. 42 br.nr 27 og gnr 47 bnr 4  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Behandling og saksutredning i formannskapsak 107/16 den 23.11.2016 

 

Vedtaket i sak 107/16 i formannskapsmøte 23.11.2016 er som følgende: 
Gratangen kommune innvilger ikke varig fritak for boplikt på eiendom gnr 42 bnr 27 og 47 

bnr 4 med henvisning til konsesjonslovens § 1 og 7. 

Hensynet til bosetting vektlegges sterkt i området som har barnehage, skole og idrettsanlegg i 

gangavstand, og flere av nabohusene er nå bebodd av unge familier. 

 

Saksutredningen i sak 107/16 er som følgende: 

Søker: Asle Høyem, Postboks 2150 Kanebogen, 9497  HARSTAD 

 

Søknad om konsesjon (fritak fra boplikten) ved erverv av gnr 42 bnr 27 "Strand" i Fjordbotn. 

Søknaden er datert 14.02.2016, mottatt 16.02.2016. Gratangen kommune har i brev av 08.01. 

sendt orientering om bo- og driveplikten. 

 

Eiendommen ligger i grenda Fjordbotn og er bebygd med, våningshus, byggeår 1920, ca 60 

kvm, 1,5 etasje, i middels stand, fjøs, byggeår 1920, 96kvm, 2,9 etasje, middels stand, i tillegg 

står det stabbur og uthus. 

Arealfordeling i følge NIBIO sin gårdskart er som følgende: 4,7 daa fulldyrka jord, 41 daa 

skog av høy bonitet, 218 daa skog av middels bonitet og 275 daa annet areal.  
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Av det produktive skogarealet er det i følge eierens skogkulturskjema tilplantet ca 35 daa 

barskog. 

 

Eiendommen består av 1 innmarksteig og 7 utmarksteiger. Det meste av utmarksteigen ligger 

svært vanskelig til for maskinell drift. Gnr 47 Bnr 4 ligger ved mellom Hestvatnet og 

Reisevatnet. I følge arealplanens arealdel ligger eiendommen i LNF-område. 

Bruket har andel i felleseie. 

Det har kun vært tatt ut virke til eget forbruk. Den dyrkbare jord har vært leid ut. Omlag 20 

daa kan fulldyrkes. 

Eiendommen har ikke vært bebodd siden 1992, og har ikke vært drift på flere tiår. Det er gitt 

fritak fra boplikten i 2005, til søkers mor. 

 

Eiendommen gir ikke grunnlag for selvstendig drift. 

 

Søker er bosatt i Harstad og har overtatt eiendommen fra sine foreldre. Det er inngått skriftlig 

jordleiekontrakt med bruk i drift. Søker legger til grunn i sin søknad at bolig ikke er tjenlig 

som helårsbolig etter dagens standard. Skogen vil bli drevet av søker og dyrka jord leies ut på 

skriftlige kontrakt på 10 år, samt at det er gitt fritak tidligere, søknad med vedlegg vedlegges 

til behandling. 

 

I grenda Fjordbotn er det ingen bruk i drift i dag, men all dyrka jord er leid ut til bruk i drift i 

nabogrenda Moan, som også er den del av bnr 42. Brukene som er i drift har behov for å 

styrke eget og leid areal.  

 

Administrasjon vurderinger: 

Det er uheldig at landbruksressurser erverves uten at det er interesser for å drive og bebo 

disse.  Boligen er i dag ikke tjenlig som helårsbolig ut fra dagens standard. Det er gitt fritak 

fra boplikten tidligere på omsøkte. I området har det vært en del boliger som er solgt til 

boligformål som egen bolig eller til utleie. Det er ingen som etterspør ledige boliger i 

området.  Det er flere som ønske å bygge egen bolig i område. 

 

Med bakgrunn i prosjekt”Blest i Havlandet” og ønske om å legge til rette for en økning i 

helårs bosetting, samt å forhindre uønsket økning av fritidseiendommer i boligområder, har 

rådmannen/kommunestyret i sak 46/01 vedtatt å innføre nedsatt konsesjonsgrense ”0-

konsesjonsforskriften." 

Lokal forskrift om konsesjon for boligeiendom har og skal ha bare et siktemål: Hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, i denne sak trer o-

konsesjon inn. 

 

 Søknaden blir å vurdere i forhold til konsesjonsloven og odelsloven. 

Av odelslovens bestemmelser framgår at det etter søknad kan innrømmes helt fritak fra 

boplikten. Ved avgjørelsen skal det mellom annet tas hensyn til eiendommens størrelse, 

avkastningsevne og husforhold på eiendommen. Det skal tas særlig hensyn til eiers/søkers 

tilknytning til eiendommen. 

Søkers ønske å vedlikeholde bolig og leie ut jord på skriftlig kontrakt, som også tilfredsstiller  

kravet til driveplikten.  

Bruket gir ikke grunnlag for selvstendig drift, her er utleie den beste løsningen. 
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Det er også inngått langsiktig skriftlig kontrakt på den dyrkbare jord, som er en driftsmessig 

god løsning. 

Etter en samlet vurdering foreslås at det gis varig fritak fra boplikten. 

Det tilrås ikke å gi fritak fra driveplikten, og driveplikten kan ivaretas ved at det inngås 

langsiktige skriftlige kontrakter på 10 år eller mer, jfr. jordlovens § 8. 

Det bør settes som vilkår at skogen skal drives i samråd med kommunen. Og det må ikke 

legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei. Søker oppfordres til å legge 

til rett for nydyrking av 20 daa dyrkbar jord på eiendommen til gårdsbruk i drift. 

 

Lovverket: 

Driveplikt 
Jordloven § 8 regulerer nå driveplikten på odelseiendom og konsesjonspliktig eiendom. 

Driveplikten kan oppfylles ved bortleie med avtale av minst 10 års varighet. Det er krav om 

skriftlighet og driftsmessig gode løsninger. 

Det kan – etter § 8a – gis fritak fra driveplikten 

FRITAK FRA DRIVEPLIKT 

Jordloven § 8 a fastsetter regler om adgangen til å søke om fritak fra driveplikt. 

Bestemmelsen er begrunnet ut fra at eieren ikke alltid er i stand til eller ønsker å drive 

jordbruksarealet selv eller leie det ut. Det kan være ulike årsaker til at det søkes om fritak. 

Eksempler på dette er at jordbruksarealet ikke gir grunnlag for lønnsom drift eller at det ikke 

lar seg gjøre å få leid bort arealet, eventuelt at det bare lar seg gjøre å få leid bort arealet for 

en kortere periode enn 10 år. 

Et praktisk eksempel på det siste kan være at arealet ligger i et område hvor det drives 

jordbruksbruksproduksjon med vekstskifte og det ikke er aktuelt å åpne for framleie i 

leieavtalen. 

Søknaden kan gå ut på å søke fritak fra selve plikten til å drive eller å lempe på vilkårene for å 

oppfylle driveplikten ved bortleie. 

Drivepliktens formål står sentralt ved vurderingen av fritakssøknader, men også formålet i 

jordloven § 1 inneholder viktige tolkningsmomenter. Det skal foretas en individuell og 

konkret vurdering. 

Dersom det er søkt om fritak fra driveplikten, er fristen for å starte drift suspendert. Dette er i 

samsvar med tidligere praksis som blir videreført med de nye reglene i jordloven. 

Ved avgjørelse av søknad om fritak skal det legges vekt på følgende momenter, se § 8 a annet 

ledd første punktum: hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, 

bruksstørrelsen, avkastningsevnen på arealet, om det i området der eiendommen ligger er bruk 

for jordbruksarealet som tilleggsjord, søkerens livssituasjon. 

Konsesjonsloven: 

§ 2.Krav til arealstorleik  

En eiendom blir regna som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord på eiendommen 

er over 25 dekar, eller det produktive skogarealet på eiendommen er over 500 dekar. 

 

Saken skal behandles etter konsesjonsloven som har til formål (§ 1) å regulere og kontrollere 

omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og 

slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodeses:  

1. Framtidige generasjoners behov  

2. Landbruksnæringen  

3. Behovet for utbyggingsgrunn  
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4. Hensynet til allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  

5. Hensynet til bosettingen  

 

Etter konsesjonslovens § 9 skal det ved erverv av eiendommer som skal nyttes til 

landbruksformål til fordel for konsesjonssøker, særlig legges vekt på:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de 

ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 

og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. 

Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et 

korrigerende moment. 

 

§ 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom) 

For eiendom som omfattes av unntaket i § 4 første ledd nr. 2 eller 4, kan Kongen ved forskrift 

sette konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft for: 

1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig, 

2. 

eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med 

bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er 

regulert til boligformål, 

3. ubebygd tomt som er regulert til boligformål. 

Er det ikke fastsatt i forskrift etter første ledd at konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 er 

satt ut av kraft, gjelder konsesjonsfriheten for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1 bare dersom 

eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for overdragelsen. Til 

denne eiertiden regnes også den tid andre som faller inn under § 5 første ledd nr. 1 i forhold til 

erververen har eid eiendommen. Dør eieren før 5-årsfristen er ute, gjelder konsesjonsfriheten 

etter § 5 første ledd nr. 1 fullt ut. 

Konsesjonsplikt etter forskrift gitt i medhold av første ledd, gjelder ikke når erververen forplikter 

seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier eiendommen, enten av ham 

selv eller andre. 

En eiendom er i bruk som helårsbolig etter tredje ledd når erververen eller andre har tatt  

eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. § 6. 

Fristen for bosetting etter tredje ledd er ett år regnet fra ervervet. 

Forskrifter etter første ledd kan bare fastsettes etter anmodning fra kommunen, og så langt det 

anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. 

Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken: 

Konsesjonsloven § 9 har regler om hva det skal legges vekt på ved avgjørelsen av søknad om 
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konsesjon for erverv av landbrukseiendom. Opplistingen av momenter som skal vektlegges er 

ikke uttømmende. Det kan også legges vekt på andre momenter når de er relevante i forhold til 

konsesjonslovens formål. 

Momentene som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet skal vektlegges 

forskjellig. 

Særlig vekt 

I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig vekt på (hensynet til bosettingen i 

området, hvorvidt ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og om ervervet ivaretar 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet). Disse momentene får anvendelse 

ved behandling av saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal 

oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. som gjelder erverv av en landbrukseiendom. 

Alminnelig vekt 

Det kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er direkte nevnt i bestemmelsen, herunder bl.a. 

hensyn som støttes i annen lovgivning, rikspolitisk retningslinjer eller andre hensyn som ikke er 

formalisert. Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante. 

Korrigerende momenter 

I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at søkers tilknytning til eiendommen og 

søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter. 

Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal 

tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Det framgår av § 9 at dette 

er et forhold som det skal legges særlig vekt på. En kan treffe avgjørelser som tar sikte på øke 

folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 

kommunen. Innholdet i uttrykket”hensynet til bosettingen i området” må forstås på samme måte 

som uttrykket”omsynet til busetjing” i jordlovens formålsbestemmelse, jordloven § 1. 

Hovedbegrunnelsen for boplikten er å sikre at landbrukseiendommer av en viss karakter i størst 

mulig grad eies og bebos av brukeren. Begrunnelsen har flere viktige sider. Ett retter seg mot 

driften av eiendommen – hensynet til å holde landbruksareal i hevd. Et annet hensyn ivaretar 

hensynet til å opprettholde hensynet til bosettingen på eiendommen. 

 

Administrasjons innstilling til vedtak i formannskapets sak 107/16. 

Gratangen kommune innvilger varig fritak fra boplikten ved Asle Høyem sitt erverv av 

landbrukseiendommen gnr 42 bnr 27 og 47 bnr 4, Jfr. konsesjonslovens 1,7 og 9. 

Det er lagt vekt på at boligen ikke er tjenlig som helårsbolig, er dårlig teknisk stand uten 

omfattende restaurering, det er gitt tidligere fritak fra boplikten. 

Det gis ikke fritak fra driveplikten, men driveplikten ivaretas ved at det er inngått langsiktige 

skriftlig kontrakt på 10 år eller mer. Jfr. jordlovens § 8. 

Det settes som vilkår: 

- Skogen skal drives i samråd med kommunen. 

- Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. 

Søker oppfordres til å legge til rette for at gårdsbruk i drift, gis muligheter for nydyrking av 

20 daa dyrkbar jord fra eiendommen. 

Vedtaket kan påklages. Jfr. Vedlagte orientering 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Klagen legges fram for behandling i formannskapet. Administrasjon viser til 

saksutredningen i formannskapet sak 107/16 og klage sak 8/17, og fylkesmannens 

oppheving av klagen i brev datert 28.03.2017. 

 

Administrasjon har ingen ytterligere merknader til saken. 

 

Det legges fra 2 alt forslag til vedtak: 

 

 

Alt. 1 

Klagen tas til følge. 

Gratangen kommune innvilger varig fritak fra boplikten ved Asle Høyem sitt erverv av 

landbrukseiendommen gnr 42 bnr 27 og 47 bnr 4, Jfr. konsesjonslovens 1,7 og 9. 

Det er lagt vekt på at boligen ikke er tjenlig som helårsbolig, er dårlig teknisk stand uten 

omfattende restaurering, det er gitt tidligere fritak fra boplikten. 

Det gis ikke fritak fra driveplikten, men driveplikten ivaretas ved at det er inngått langsiktige 

skriftlig kontrakt på 10 år eller mer. Jfr. jordlovens § 8. 

Det settes som vilkår: 

- Skogen skal drives i samråd med kommunen. 

- Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i grenda. 

Søker oppfordres til å legge til rette for at gårdsbruk i drift, gis muligheter for nydyrking av 

20 daa dyrkbar jord fra eiendommen. 

 

 

Alt. 2 

 

Klagen tas ikke til følger. 

 

Gratangen kommune innvilger ikke konsesjon ved fritak fra boplikten ved Asle Høyem sitt 

erverv av landbrukseiendommen gnr 42 bnr 27 og 47 bnr 4, Jfr. konsesjonslovens 1,7 og 9. 

Det er lagt vekt på at Gratangen kommunen har innført 0-konsesjon, dvs. alle bebygde 

eiendommer med våningshus/bolig har boplikt. Kommunen ønsker så langt det anses 

nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. Omsøkte eiendom er en slik eiendom. Eiendommen ligger i et¨området der det 

er interesse for erverv av eiendommer til boligformål og mener at boligen kan ut omfattende 

restaurering brukes som helårsbolig. 

Det gis ikke fritak fra driveplikten, men driveplikten ivaretas ved at det er inngått langsiktige 

skriftlig kontrakt på 10 år eller mer. Jfr. jordlovens § 8. 

Det settes som vilkår: 

- Skogen skal drives i samråd med kommunen. 

- Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av felles skogsvei i 

grenda. 

Søker oppfordres til å legge til rette for at gårdsbruk i drift, gis muligheter for nydyrking av 

20 daa dyrkbar jord fra eiendommen. 
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SØKNAD OM KONSESJON-FRITAK BOPLIKT  G/BNR 42/38 

 

Innstilling: 
 
Gratangen kommune innvilger ikke konsesjon ved Inge Jan Fredriksen erverv av eiendommen 

gnr 42 bnr 38, jfr. konsesjonslovens § 1, 7 og 9. 

 

Det er lagt vekt på at Gratangen kommunen har innført 0-konsesjon, dvs. alle bebygde 

eiendommer med vågingshus/bolig har boplikt. Kommunen ønsker så langt det anses 

nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. Omsøkte eiendom er en slik eiendom. Eiendommen ligger i et område der det er 

interesse for erverv av eiendommer til boligformål.  

Det gis ikke fritak fra driveplikten, driveplikten kan ivaretas ved at det inngått langsiktig 

skriftlig kontrakt på 10 år eller mer, jordlovens § 8. 

Vedtaket kan påklages jf. vedlagt orientering. 

 
 
 

Vedlegg:  
Søknad datert 27.06.2017  
Kart  
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Saksframstilling: 

 
Søker: Inge Jan Fredriksen, Villaveien 67, 8516  NARVIK 

 

Søknad om konsesjon (fritak fra boplikten) ved erverv av gnr 42 bnr 38 i Fjordbotn. Søknaden 

er datert 27.06.2017.  

  

Eiendommen ligger i grenda Fjordbotn, er bebygd med, våningshus, byggeår 1957, ca 56 

kvm, 2 etasje, i middels stand, fjøs, byggeår 1912, 80 kvm, 1 etasje, dårlig stand, og en 

garasje, 15 m2. 

 

Arealfordeling ifølge NIBIO sine gårdskart, er som følgende: 7,5 daa innmarksbeite, 160 daa 

skog av høy og middels bonitet, 145 daa annet areal.   

  

Eiendommen består av 2 innmark-og utmarksteig og 2 utmarksteiger. Det meste av 

utmarksteigen ligger svært vanskelig til for maskinell drift. I følge arealplanens arealdel ligger 

eiendommen i LNF-område. Det har kun vært tatt ut virke til eget forbruk.. Eiendommen har 

vært bebodd av søkers mor fram til 2015. Det har ikke vært drift på flere tiår.  

All tjenlig jord er opparbeid 

Det følger jakt, fiske, beiterettigheter og rettigheter i Fjordbotn felleseie. 

 

Søker er bosatt i Narvik kommune. 

 

Søker eier også landbrukseiendommen gnr 40 bnr 9 og 31 i Gratangen, som ligger i grenda 

Åkenes. Er bebygd med bolig som er i middels stand, har ikke vært bebodd på flere tiår. 

Søker har brukt det som fritidsbolig. 

Arealfordeling på denne eiendommen i følge NIBIO sine gårdskart er som følgende: 4 daa 

fulldyrka jord, 2 daa overfalte dyrka jord, 7 daa innamrksbeite, 161 daa skog og 183 daa annet 

areal. Gnr 40 bnr 31 er bebygd med bolighuset.  

 

Ingen av søkers eiendommer gir grunnlag for selvstendig drift, med dagens driftsform. Er kun 

egnet til beite. 

 

I grenda Fjordbotn er det ingen bruk i drift i dag, men all dyrka jord av interesse er leid ut til 

bruk i drift i nabogrendene Moan. Brukene i område har behov for å styrke eget og leid areal.   

 

Det er pr. i dag ingen som etterspør eller tar kontakt med kommune om at det er boliger til 

salgs i område, men kommunen er kjent med at boliger er solgt til boligformål i 2018. 

Gratangen kommune har negativ utvikling i folketallet. 

 

I område har det være interesse for kjøp av bebygde boliger. Dette begrunnes med at det er 

både barnehage, skole og idrettsanlegg i området. 

 

Vurdering: 
 

Administrasjon synes det er svært uheldig at betydelig arealressurser eies av personer bosatt 

utenom kommunen og hvor eiendommer med boliger blir brukt kun til fritidsboliger i 

områder hvor behovet for bolig er til stede. Det er svært uheldig har slike eiendommer blir 

brukt til andre formål. 
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Det fleste av eiendommene som er til salgs i område, blir i dag solgt til bosetting. 

  

I kommunen har vi små eiendommer som ikke gir grunnlag for selvstendig drift, uten 

sammenføyninger eller leie av betydelig jord areal. 

 

Gratangen kommunestyre har i møte 23.09.10 – sak 46/01 vedtatt å innføre forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens § 7. Bakgrunn for forskriften er ”Prosjektet 

Blest i Havlandet”, et samfunnsutviklingsprosjekt som kommunene Lavangen, Gratangen og 

Skånland står bak. 

En av utfordringene i de tre kommunene er å opprettholde levende bygder og et stabilt 

innbyggertall med mangfoldighet i befolkningssammensetningen. Gratangen kommune 

befinner seg i en situasjon hvor både mangel på arbeidskraft, mangel på boliger, samt 

nedskjæring i servicetilbud og aktiviteter skaper en negativ spiral for den videre utviklingen. 

Det er et behov for å stimulere til næringsutvikling og trivelige bomiljø for å holde på spesielt 

ungdommene, og få nye til å flytte til. Den kanskje viktigste utfordringen er å skaffe boliger 

til folk som vil etablere seg i kommunen. 

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosetting ved 

at boligeiendommer i størst mulig grad skal benyttes til helårsbolig. 

Bebygd eiendom som er eller har vært benyttet som helårsbolig, kan være mer attraktiv som 

fritidsbolig enn som boligeiendom. Dette kan være tilfelle for eiendommer som ligger i en 

kommune som er attraktiv for fritidsformål, slik som Gratangen kommune er med kort vei til 

de store byene Narvik, Harstad og Tromsø. 

Også eiendom i regulerte felt kan være interessant som fritidseiendom. Det kan føre til at 

prisene på boligeiendommene i området øker slik at lokalbefolkning eller andre som ønsker å 

erverve helårsbolig, ikke har råd til å kjøpe eiendommen, eller velger å selge eiendommen og 

bosette seg en annen plass. Et område med slike eiendommer vil da bare være bosatt i deler av 

året eller uken, noe som vil begrense aktivitet og sosialt liv i den ”ubebodde” tiden. 

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for at det til enhver tid er disponible og attraktive 

boliger og tomter tilgjengelig. Dette har kommunen også tatt hensyn til i kommunens 

arealplan. 

Videre ønsker kommunen å legge til rette for at all fritidsbebyggelse legges til regulerte felt. 

I kommunestyresak 46/10 i møte den 23.09.10 ble det vedtatt å arbeide fram en tiltaksplan for 

å frigi boliger til boligformål og for å legge til rette for økt bosetting. 

Med bakgrunn i prosjekt ”Blest i Havlandet” og ønske om å legge til rette for en økning i 

helårs bosetting, samt å forhindre uønsket økning av fritidseiendommer i boligområder, har 

rådmannen/kommunestyret i sak 46/01 vedtatt å innføre nedsatt konsesjonsgrense ”0-

konsesjonsforskriften. 

Lokal forskrift om konsesjon for boligeiendom har og skal ha bare et siktemål: hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. 

I tillegg som nevnt, ønsker en ved å styrke bosetting å få frigitt boliger som i dag brukes som 

fritidsbolig og med bakgrunn i prosjekt ”Blest i Havlandet” er eiendommen gnr 61 bnr 21 i 

slik stand at den kan brukes som helårbolig.  

Det er uheldig at eiendom erverves i sameie. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom 

det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. 
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Hovedbegrunnelsen for boplikten er å sikre at boliger og landbrukseiendommer av en viss 

karakter i størst mulig grad eies, bebos, samt at landbruksareal holdes i hevd. Kommunen ser 

det svært uheldig at landbrukseiendommer og boliger som er lagt ut til bolig ikke benyttes til 

sitt formål.  

Omsøkte eiendommen ligger i et område der flere interesserte ser seg etter eiendommer til 

bosetting.  

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for at det til enhver tid er disponible og attraktive 

boliger og tomter tilgjengelig. Dette har kommunen også tatt hensyn til i kommunens 

arealplan.  

Administrasjon anbefaler å bruke sin styringsrett med å ikke gi varig fritak fra 

boplikten, dvs. at konsesjon ikke gis. 

Loverket: 

Omsøkte sak/eiendom er en sak som skal behandles i medhold av konsesjonsloven §§ 1 

og 7 og 9. I konsesjonsloven § 1, formålsparagrafen, heter det:  

”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  

1.   framtidige generasjoners behov  

2.   landbruksnæringen  

3.   behovet for utbyggingsgrunn  

4.   hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  

5.   hensynet til bosettingen”  

 

§ 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom) 

 

For eiendom som omfattes av unntaket i § 4 første ledd nr. 2 eller 4, kan Kongen ved forskrift 

sette konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft 

for: 

1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig, 

 

2. 

eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med  

 

bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 

er regulert til boligformål, 

3. 
 

ubebygd tomt som er regulert til boligformål. 

Er det ikke fastsatt i forskrift etter første ledd at konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 

er satt ut av kraft, gjelder konsesjonsfriheten for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1 bare 

dersom eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for 

overdragelsen. Til denne eiertiden regnes også den tid andre som faller inn under § 5 første 

ledd nr. 1 i forhold til erververen har eid eiendommen. Dør eieren før 5-årsfristen er ute, 

gjelder konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 fullt ut. 
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Konsesjonsplikt etter forskrift gitt i medhold av første ledd, gjelder ikke når erververen 

forplikter seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier eiendommen, 

enten av ham selv eller andre. 

En eiendom er i bruk som helårsbolig etter tredje ledd når erververen eller andre har tatt 

eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. § 6. 

Fristen for bosetting etter tredje ledd er ett år regnet fra ervervet. 

Forskrifter etter første ledd kan bare fastsettes etter anmodning fra kommunen, og så langt det 

anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. 

 

I konsesjonslovens kapittel 4 om forhold av betydning for om konsesjon skal gis, gjelder § 9 

særlige forhold for landbrukseiendommer:  

”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 

landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

1.   om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  

2.   om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  

3.   om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

4.   om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  

5.   om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 

eiendommen, eller antallet sameiere økes.  

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 

dem som har yrket sitt i landbruket.  

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi 

de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd 

nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 

husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 

som et korrigerende moment. ”  

Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken:  

Konsesjonsloven § 9 har regler om hva det skal legges vekt på ved avgjørelsen av søknad om 

konsesjon for erverv av landbrukseiendom. Opplistingen av momenter som skal vektlegges er 

ikke uttømmende. Det kan også legges vekt på andre momenter når de er relevante i forhold 

til konsesjonslovens formål.  

Momentene som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet skal vektlegges 

forskjellig.  

Særlig vekt  

I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig vekt på (hensynet til en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, hensynet til bosettingen i området, hvorvidt ervervet 

innebærer en driftsmessig god løsning, om erverver anses skikket til å drive eiendommen, og 
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om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet). Disse 

momentene får anvendelse ved behandling av saker som gjelder erverv av en 

landbrukseiendom.  

Alminnelig vekt  

Det kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er direkte nevnt i bestemmelsen, herunder 

bl.a. hensyn som støttes i annen lovgivning, rikspolitisk retningslinjer eller andre hensyn som 

ikke er formalisert. Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante.  

Korrigerende momenter  

I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at søkers tilknytning til eiendommen og 

søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.  

Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal 

tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Det framgår av § 9 at det 

er et forhold som det skal legges særlig vekt på. En kan treffe avgjørelser som tar sikte på øke 

folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 

kommunen. Innholdet i uttrykket ”hensynet til bosettingen i området” må forstås på samme 

måte som uttrykket ”omsynet til busetjing” i jordlovens formålsbestemmelse, jordloven § 1.  
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BJØRN ANDOR HANSSEN OG BØRGE RIKTOR HARTVIKSEN - KRAV 

OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTINGSLOVENS § 

36 OG DE ALMINNLIGE ERSTATNINGSRETTSLIGE REGLER 

 

Innstilling: 
Legges fram uten innstilling til vedtak 
Det er lagt fram to alternative forslag til vedtak. 
 

Vedlegg:  
Brev fra Adv. Eide og Co, datert 19.03.2018 
Fylkesmannen vedtak av 26.02.2018 
Klage fra Roy Sandberg til landbruksdirektoratet datert12.03.2018 
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Saksframstilling: 
Advokatfirmaet Eide &Co har i brev av 19.mars 2018 gjort krav om dekning av 

sakskostnader i forbindelse med kostnadene Bjørn Andor Hanssen og Børge Riktor 

Hartviksen har hatt i tilknytting til advokatfirmaet Eide & Co as sitt arbeid i forbindelse med 

omgjøring av kommunens vedtak av 21.11.2017, sak 17/00766 (søknad om konsesjon ved 

erverv av gnr 63 bnr 20. 

 

Kostanden er i all hovedsak knyttet til arbeidet med å utarbeide og fremsette klage for 

Fylkesmannen i Troms og dekning av sakskostnader knytet til arbeidet med å framlegge 

angjeldende krav. 

 

Kravet er på 35.062.50 

 

Fylkesmannen har i brev av 26.02.2018 omgjort behandling i sak 62/17 den 21.11.17. brevet 

vedlegges i sin helhet. 

I vedtaket fra Fylkesmannen siste avsnitt står det at når et vedtak blir endret til gunst for en 

part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostander som har vært nødvendig for å få 

endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor 

partens eller forvaltingens kontroll, eller særlig forhold taler for det. 

Fylkesmannen viser til forvaltningslovens § 36 om saksomkostninger. 

 

Kravet er framsatt innenfor firsten på 3 uker. 

 

Roy Idar Sandberg har i brev 12.03.2018 til Landbruksdirektoratet sendt krav om omgjøring 

av vedtak 2018/1231-0 gjort av Fylkesmannen i Troms, den 26.feb.2018. Kravet er ikke 

behandlet av direktoratet. Behandlingstid i slike saker er fire måneder. 

 

Lover: 

Forvaltingsloven § 36 

 

§ 36.(sakskostnader). 

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 

partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre 

særlige forhold taler mot det. 

I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt fram krav om endring 

av et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning, pålegges å betale den 

annen part helt eller delvis de særlige sakskostnader som kravet har ført med seg. Det skal 

legges vekt på om vedkommende hadde fyldestgjørende grunn til å kreve endring av vedtaket, 

om det er rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold å pålegge kostnadsansvar. 

Spørsmålet om en part skal få dekning for sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, men av 

underinstansen dersom underinstansen har truffet nytt vedtak i saken. Det organ som treffer 

avgjørelsen, er ansvarlig for at det offentliges utgifter etter første ledd blir dekket, men har 

kostnadsansvaret sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen, kan fastsettes at 

ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de avgjørsorganer som var ansvarlig for 

mangelen. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at melding om det nye vedtak er kommet 
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fram til vedkommende, dog gjelder § 29 fjerde ledd samt §§ 30-32 tilsvarende. Avgjørelsen 

kan påklages etter reglene i dette kapittel om ikke annet er fastsatt av Kongen. For særskilte 

saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra disse regler, 

herunder om klage når avgjørelsen er tatt av kommunestyreorgan som nevnt i § 28 annet ledd. 

Sakskostnader som er tilkjent en part etter reglene i annet ledd, kan tvangsinndrives etter 

reglene for dommer. 

Dersom vedtaket er blitt endret, skal parten gjøres merksam på retten til å kreve dekning for 

sakskostnader, med mindre det er usannsynlig at han har hatt vesentlige sakskostnader eller 

det må antas at han eller hans fullmektig kjenner retten. Dersom det i andre tilfelle finnes 

rimelig at spørsmålet om dekning for sakskostnader blir vurdert, bør parten gis nødvendig 

vegledning. 

 

 

Vurdering: 

 

Administrasjon anbefaler at saksomkostning dekkes, det legges vekt på at vedtaket gjort av 

fylkesmannen i brev av 26.02.2018 og forvaltningslovens § 36, «Når et vedtak blir endret til 

gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært 

nødvendige for å få endret vedtaket». 

 

 

Saken legges fram med to forslag til vedtak: 

 

Alt. 1 

Bjørn Andor Hanssen og Børge Riktor Hanssen tilkjennes kr 35062.50 i dekning av sine 

sakskostnader som er knyttet til arbeidet advokatfirma Eide & co har hatt i forbindelse med 

omgjøring av kommunens vedtak av 21.11.2017. Det er lagt vekt på forvaltningslovens § 36 

og fylkesmannen vedtak 2018/1231-0, den 26.02.2018. 

 

 

Alt 2. 

 

Gratangen kommune utsetter saken i påvente av landbruksdirektorates behandling av Roy Idar 

Sandberg krav om omgjøring av fylkesmannen vedtak 2018/1231-0 den 26.02.2018. 
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SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM G/BNR 

61/26 

 

Innstilling: 
Gratangen kommune innvilger ikke konsesjon ved Torgunn Gunnarsen, Torill Gunnarsen, Jan 

Gunnarsen og Lill Ann Solvoll erverv av eiendommen gnr 61 bnr 26, jfr. konsesjonslovens § 

1, 7 og 9. 

Det er lagt vekt på at Gratangen kommunen har innført 0-konsesjon, dvs. alle bebygde 

eiendommer med våningshus/bolig har boplikt. Kommunen ønsker så langt det anses 

nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. Omsøkte eiendom er en slik eiendom. Eiendommen ligger i et område der det er 

interesse for erverv av eiendommer til boligformål.  

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 

eiendommen, eller antallet sameiere økes. 

Det gis ikke fritak fra driveplikten, driveplikten kan ivaretas ved at det inngått langsiktig 

skriftlig kontrakt på 10 år eller mer, jordlovens § 8. 

Vedtaket kan påklages jf. vedlagt orientering. 

 
 

Vedlegg:  
Søknaden datert 20.08.2017 m/vedlegg. 
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Saksframstilling: 
Søker: Torgunn Gunnarsen, Børtindgata 18, 8008  BODØ 

            Torill Gunnarsen, Arbeiderveien 101 A, 8516  NARVIK 

            Jan Gunnarsen Myrveien 20 A, 8661  MOSJØEN 

            Lill Ann Solvoll, Aspåsveien 5B, 8402 SORTLAND 

 

Søknad om konsesjon (fritak fra boplikten) ved erverv av gnr 61 bnr 26  i Foldvikøya. 

Søknaden er datert 28.08.2017. Ved søknaden er det framlagt kopi av 10 års kontrakt med 

Odin Johnsen på utleie av dyrka jord, 

  

  

Eiendommen ligger i grenda Foldvik, er bebygd med, våningshus, byggeår 1905, ca 117 kvm, 

1,5 etasje, i dårlig stand, fjøs, byggeår 1954, 99kvm, 1 etasje, dårlig stand. 

 

Arealfordeling ifølge NIBIO sin gårdskart er som følgende: 5 da daa fulldyrka jord, 5 daa 

innmarksbeite, 242 daa skog av middels bonitet, 119 daa annet areal.   

  

Av det produktive skogarealet er det ifølge eierens skogkulturskjema tilplantet 21 daa 

barskog.  

  

Eiendommen består av 1 innmark- og utmarksteig og 6 utmarksteiger. Det meste av 

utmarksteigen ligger svært vanskelig til for maskinell drift. I følge arealplanens arealdel ligger 

eiendommen i LNF-område. Det har kun vært tatt ut virke til eget forbruk. Den dyrkbare jord 

er leid ut på kontrakt. Eiendommen har vært bebodd av søkernes mor fram til 2015. Det har 

ikke vært drift på flere tiår.  

  

Eiendommen gir ikke grunnlag for selvstendig drift.  

  

Søkerne har overtatt eiendommen i sameie og ingen av søkerne er bosatt i kommune.  

 

Det følger jakt, fiske, beiterett- og fallrettigheter i Dudalselva. 

 

Søkerne har følgen begrunnelse for sitt fritak; 

 

«Ønsker å ha den i familiens eie sammen med søsken som fritidsbolig. 

 

Vi har arvet etter våre foreldre Marta og Nikolai Gunnarsen eiendommen 26/61 i Foldvik. 

Huset er byget i 1905 og er av stor affeksjonsverdi for oss alle. Eiendommen er mye bruk og 

vi deltar i de aktivitetene som er i bygda. Eiendommen er tilknyttet vann, renovasjon og 

kloakk slik at kommunen taper ikke noe på dette. Vi tar også ut brensel til eget bruk. Huset er 

i dårlig stand og det må iverksettes større restaurering for å kunne brukes som helårsbolig. 

Fjøset må totalrenoveres. Vi vet også at det har vært vanskelig å få solgt bolig i Gratangen 

uten å gå betydelig ned i salgssum. 

 

Legger til grunn i sin søknad at bolig ikke er tjenlig som helårsbolig etter dagens standard. 

Skogen vil bli drevet av søkerne og dyrka jord leies ut på skriftlige kontrakt på 10 år, samt at 

det er gitt fritak tidligere, søknad med vedlegg vedlegges til behandling.»  

  

I grenda Foldvik er det ingen bruk i drift i dag, men all dyrka jord er leid ut til bruk i drift i 

nabogrendene i område. Brukene i område har behov for å styrke eget og leid areal.   
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Det er pr. i dag ingen som etterspør eller tar kontakt kommune om at det er boliger til salgs i 

område, men kommunen er kjent med at boliger er solgt til boligformål i 2018. 

Gratangen kommune har negativ utvikling i folketallet. 

 

I område er det behov for og det kan det være interesse for kjøp av bebygde boliger, det er satt 

opp boliger for utleie i område. Dette begrunnes med at det er stor næringsaktivitet, jfr. 

Hellarbogen næringsområde, Brattberg næringsområde og Nesset i Foldvik. Ansatte kan være 

interessert i å kjøpe bolig, hvis det kommer for salg. 

 

Det er inngått langsiktig skriftlig kontrakt på den dyrkbare jord, som er en driftsmessig god 

løsning.  

 

 

Vurdering: 
 

Administrasjon synes det er svært uheldig at betydelig arealressurser eies av personer bosatt 

utenom kommunen og hvor eiendommer med boliger blir brukt kun til fritidsboliger i 

områder hvor behovet for bolig er til stede. Det er svært uheldig har slike eiendommer blir 

brukt til andre formål. 

 

Det fleste av eiendommene som er til salgs i område, blir i dag solgt til bosetting. 

  

I kommunen har vi små eiendommer som ikke gir grunnlag for selvstendig drift, uten 

sammenføyninger eller leie av betydelig jord areal. 

 

Gratangen kommunestyre har i møte 23.09.10 – sak 46/01 vedtatt å innføre forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens § 7. Bakgrunn for forskriften er  

”Prosjektet Blest i Havlandet”, et samfunnsutviklingsprosjekt som kommunene Lavangen, 

Gratangen og Skånland står bak. 

En av utfordringene i de tre kommunene er å opprettholde levende bygder og et stabilt 

innbyggertall med mangfoldighet i befolkningssammensetningen. Gratangen kommune 

befinner seg i en situasjon hvor både mangel på arbeidskraft, mangel på boliger, samt 

nedskjæring i servicetilbud og aktiviteter skaper en negativ spiral for den videre utviklingen. 

Det er et behov for å stimulere til næringsutvikling og trivelige bomiljø for å holde på spesielt 

ungdommene, og få nye til å flytte til. Den kanskje viktigste utfordringen er å skaffe boliger 

til folk som vil etablere seg i kommunen. 

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosetting ved 

at boligeiendommer i størst mulig grad skal benyttes til helårsbolig. 

Bebygd eiendom som er eller har vært benyttet som helårsbolig, kan være mer attraktiv som 

fritidsbolig enn som boligeiendom. Dette kan være tilfelle for eiendommer som ligger i en 

kommune som er attraktiv for fritidsformål, slik som Gratangen kommune er med kort vei til 

de store byene Narvik, Harstad og Tromsø. 

Også eiendom i regulerte felt kan være interessant som fritidseiendom. Det kan føre til at 

prisene på boligeiendommene i området øker slik at lokalbefolkning eller andre som ønsker å 

erverve helårsbolig, ikke har råd til å kjøpe eiendommen, eller velger å selge eiendommen og 



33/18 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/Bnr 61/26 - 17/00956-2 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/Bnr 61/26 : Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/Bnr 61/26

 

  
4 

bosette seg en annen plass. Et område med slike eiendommer vil da bare være bosatt i deler av 

året eller uken, noe som vil begrense aktivitet og sosialt liv i den ”ubebodde” tiden. 

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for at det til enhver tid er disponible og attraktive 

boliger og tomter tilgjengelig. Dette har kommunen også tatt hensyn til i kommunens 

arealplan. 

Videre ønsker kommunen å legge til rette for at all fritidsbebyggelse legges til regulerte felt. 

I kommunestyresak 46/10 i møte den 23.09.10 ble det vedtatt å arbeide fram en tiltaksplan for 

å frigi boliger til boligformål og for å legge til rette for økt bosetting. 

Med bakgrunn i prosjekt ”Blest i Havlandet” og ønske om å legge til rette for en økning i 

helårs bosetting, samt å forhindre uønsket økning av fritidseiendommer i boligområder, har 

rådmannen/kommunestyret i sak 46/01 vedtatt å innføre nedsatt konsesjonsgrense ”0-

konsesjonsforskriften. 

Lokal forskrift om konsesjon for boligeiendom har og skal ha bare et siktemål: hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. 

I tillegg som nevnt, ønsker en ved å styrke bosetting å få frigitt boliger som i dag brukes som 

fritidsbolig og med bakgrunn i prosjekt ”Blest i Havlandet” er eiendommen gnr 61 bnr 21 i 

slik stand at den kan brukes som helårbolig.  

Det er uheldig at eiendom erverves i sameie. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom 

det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. 

Hovedbegrunnelsen for boplikten er å sikre at boliger og landbrukseiendommer av en viss 

karakter i størst mulig grad eies, bebos, samt at landbruksareal holdes i hevd. Kommunen ser 

det svært uheldig at landbrukseiendommer og boliger som er lagt ut til bolig ikke benyttes til 

sitt formål.  

Omsøkte eiendommen ligger i et område der flere interesserte ser seg etter eiendommer til 

bosetting.  

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for at det til enhver tid er disponible og attraktive 

boliger og tomter tilgjengelig. Dette har kommunen også tatt hensyn til i kommunens 

arealplan.  

Administrasjon anbefaler å bruke sin styringsrett med å ikke gi varig fritak fra 

boplikten, dvs. at konsesjon ikke gis. 

Loverket: 

Omsøkte sak/eiendom er en sak som skal behandles i medhold av konsesjonsloven §§ 1 

og 7 og 9. I konsesjonsloven § 1, formålsparagrafen, heter det:  

”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  

1.   framtidige generasjoners behov  

2.   landbruksnæringen  

3.   behovet for utbyggingsgrunn  

4.   hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
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5.   hensynet til bosettingen”  

 

§ 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom) 

 

For eiendom som omfattes av unntaket i § 4 første ledd nr. 2 eller 4, kan Kongen ved forskrift 

sette konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft 

for: 

1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig, 

 

2. 

eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med  

 

bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 

er regulert til boligformål, 

3. 

 

ubebygd tomt som er regulert til boligformål. 

 

Er det ikke fastsatt i forskrift etter første ledd at konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 

er satt ut av kraft, gjelder konsesjonsfriheten for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1 bare 

dersom eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for 

overdragelsen. Til denne eiertiden regnes også den tid andre som faller inn under § 5 første 

ledd nr. 1 i forhold til erververen har eid eiendommen. Dør eieren før 5-årsfristen er ute, 

gjelder konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 fullt ut. 

Konsesjonsplikt etter forskrift gitt i medhold av første ledd, gjelder ikke når erververen 

forplikter seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier eiendommen, 

enten av ham selv eller andre. 

En eiendom er i bruk som helårsbolig etter tredje ledd når erververen eller andre har tatt 

eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. § 6. 

Fristen for bosetting etter tredje ledd er ett år regnet fra ervervet. 

Forskrifter etter første ledd kan bare fastsettes etter anmodning fra kommunen, og så langt det 

anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. 

 

I konsesjonslovens kapittel 4 om forhold av betydning for om konsesjon skal gis, gjelder § 9 

særlige forhold for landbrukseiendommer:  

”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 

landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

1.   om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  

2.   om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  

3.   om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
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4.   om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  

5.   om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 

eiendommen, eller antallet sameiere økes.  

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 

dem som har yrket sitt i landbruket.  

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi 

de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd 

nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 

husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 

som et korrigerende moment. ”  

Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken:  

Konsesjonsloven § 9 har regler om hva det skal legges vekt på ved avgjørelsen av søknad om 

konsesjon for erverv av landbrukseiendom. Opplistingen av momenter som skal vektlegges er 

ikke uttømmende. Det kan også legges vekt på andre momenter når de er relevante i forhold 

til konsesjonslovens formål.  

Momentene som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet skal vektlegges 

forskjellig.  

Særlig vekt  

I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig vekt på (hensynet til en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, hensynet til bosettingen i området, hvorvidt ervervet 

innebærer en driftsmessig god løsning, om erverver anses skikket til å drive eiendommen, og 

om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet). Disse 

momentene får anvendelse ved behandling av saker som gjelder erverv av en 

landbrukseiendom.  

Alminnelig vekt  

Det kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er direkte nevnt i bestemmelsen, herunder 

bl.a. hensyn som støttes i annen lovgivning, rikspolitisk retningslinjer eller andre hensyn som 

ikke er formalisert. Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante.  

Korrigerende momenter  

I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at søkers tilknytning til eiendommen og 

søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.  

Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal 

tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Det framgår av § 9 at det 

er et forhold som det skal legges særlig vekt på. En kan treffe avgjørelser som tar sikte på øke 

folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 

kommunen. Innholdet i uttrykket ”hensynet til bosettingen i området” må forstås på samme 

måte som uttrykket ”omsynet til busetjing” i jordlovens formålsbestemmelse, jordloven § 1.  

 
Som vedlegg til saken følger: - . Søknaden, kart og gab-matrikkel 
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GRATANGEN KOMMUNE 
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Arkivsak-dok. 18/00545-4 
Saksbehandler Torbjørn Johnsen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 12.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM G/BNR. 

54/6 

 

Innstilling: 
Det legge fra to forslag til vedtak 
 

Vedlegg:  
Søknaden om konsesjon   
Kjennelse fra Ofoten tingrett, datert 14.10.2016.   
Gårdskart gnr 54 bnr 6  
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Saksframstilling: 
Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 54 bnr 6 i Gratangen Eiendommen 

ligger i grenda Sandnes om lag 2 km, fra Årsteinbrua mot Gratangsbotn.  

  

Erverver: Lars Berg. Labergsdalveien 26, 9470  GRATANGEN   

 

Saken har tidligere opp til behandlet i sak 17/00095, søker var da Berg eiendom a/s, v/Lars 

Berg.  Søker fikk avslag på konsesjon. Søknaden ble ikke påklaget 

  

Selger: Narvik Sparebank jfr. kjennelse fra Ofoten tingrett den 10.05.2016  

  

Eiendom: Eiendommens areal: -Dyrka jord. 3 daa overflate dyrka jord, 16 daa innmarksbeite -

Produktiv skog: 83 daa middels skog -Annet markslag: 4 daa  

  

Rettigheter som ligger til eiendommen. Jakt, fiske, beiting mv I følge arealplanen ligger 

eiendommen LNF-område – Landbruks-, Natur-, og Friluftsområder.  I grenda er det ingen 

bruk i drift, og all dyrkbart areal ligger brakk i grenda. Det er opparbeidet skogsvei i området 

og noe av skogen på omsøkte eiendom kan tas ut maskinelt.   

  

Skog består for det av eldre lauvskog (bjørk). Det er tilplantet ca 32 daa med gran.  

  

Bygningsmasse: Våningshus, middels/dårlig stand, garasje dårlig stand.  

  

Søker formål er sammenføying med gnr 56 bnr 2 m.fl som tilleggsjord og skal bruke 

boligen. 

 

Kvalifikasjoner  

  

Søker har drevet egen gård og har praktisk erfaring med dyrking av grasproduksjon, sauehold.  

Han er eier av eiendommer som ligger i grenda Laberg og Sandnes gnr 56 bnr 2 m.fl.  Drift er 

lagt ned. Lars Berg er bosatt i kommunen. Den dyrkbare jorda er utleid til andre gårdbruker i 

kommune. Lars Berg er også daglig/styre leder av Straumen Næringspark som driver 

eiendomsutvikling, utleie og salg av eiendommer, Firma eier eiendom/parsell i grenda 

Straumsnes gnr 55.  Søker har tre andre boliger på eiendommen, hvorav to er bebodd. 

  

Lars Berg har tidligere fått konsesjon ved erverv naboeiendommen gnr 54 bnr 3, pr. i dag er 

denne ikke tatt i bruk.   

  

Bruket har en forholdsvis ny driftsbygning med plass til 200 v.f.sauer på gnr 56 bnr 2. 

  

Vurdering:  

  

Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 

for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier 

og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 

framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 

hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 

det bl.a. legges vekt på om ervervet innbærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet 

ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling.  Det skal også 

vurderes om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen.  
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Når man søker konsesjon for å overta landbrukseiendom, skal det i en del saker foretas 

priskontroll. Hvis eiendommen er bebygd, skal det bare foretas priskontroll hvis eiendommen 

har mer enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog. Den nye 

beløpsgrensen på 2 500 000 kroner gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom bebygd 

med bolig.  Boligbebyggelsen må ha en brukbar standard. Prisvurdering i en 

konsesjonsbehandling skal ikke gjennomføres når avtalt pris er under 2 500 000,- kroner. jf 

rundskriv M-2/2012 I dette tilfellet er oppgitt avtalt pris kr 470.000,- og priskontroll kommer 

derfor ikke til anvendelse.  

   

I kommunen har vi små eiendommer som ikke gir grunnlag for selvstendig drift, uten 

sammenføyninger eller leie av betydelig jord areal.   

  

Gratangen kommunestyre har i møte 23.09.10 – sak 46/01 vedtatt å innføre forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens § 7. Bakgrunn for forskriften er” Prosjektet 

Blest i Havlandet”, et samfunnsutviklingsprosjekt som kommunene Lavangen, Gratangen og 

Skånland står bak.  En av utfordringene i de tre kommunene er å opprettholde levende bygder 

og et stabilt innbyggertall med mangfoldighet i befolkningssammensetningen. Gratangen 

kommune befinner seg i en situasjon hvor både mangel på arbeidskraft, mangel på boliger, 

samt nedskjæring i servicetilbud og aktiviteter skaper en negativ spiral for den videre 

utviklingen.  Det er et behov for å stimulere til næringsutvikling og trivelige bomiljø for å 

holde på spesielt ungdommene, og få nye til å flytte til. Den kanskje viktigste utfordringen er 

å skaffe boliger til folk som vil etablere seg i kommunen.  Gratangen kommune ønsker å 

legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosetting ved at boligeiendommer i størst 

mulig grad skal benyttes til helårsbolig.  Bebygd eiendom som er eller har vært benyttet som 

helårsbolig, kan være mer attraktiv som fritidsbolig enn som boligeiendom. Dette kan være 

tilfelle for eiendommer som ligger i en kommune som er attraktiv for fritidsformål, slik som 

Gratangen kommune er med kort vei til de store byene Narvik, Harstad og Tromsø.  Også 

eiendom i regulerte felt kan være interessant som fritidseiendom. Det kan føre til at prisene på 

boligeiendommene i området øker slik at lokalbefolkning eller andre som ønsker å  erverve 

helårsbolig, ikke har råd til å kjøpe eiendommen, eller velger å selge eiendommen og  bosette 

seg en annen plass. Et område med slike eiendommer vil da bare være bosatt i deler av året 

eller uken, noe som vil begrense aktivitet og sosialt liv i den”ubebodde” tiden.   

  

Gratangen kommune ønsker å legge til rette for at det til enhver tid er disponible og attraktive 

boliger og tomter tilgjengelig. Dette har kommunen også tatt hensyn til i kommunens 

arealplan.  Videre ønsker kommunen å legge til rette for at all fritidsbebyggelse legges til 

regulerte felt.   

  

I kommunestyresak 46/10 i møte den 23.09.10 ble det vedtatt å arbeide fram en tiltaksplan for 

å frigi boliger til boligformål og for å legge til rette for økt bosetting. Jfr. vedlegg 2.  Med 

bakgrunn i prosjekt ”Blest i Havlandet” og ønske om å legge til rette for en økning i  helårs 

bosetting, samt å forhindre uønsket økning av fritidseiendommer i boligområder, har  

rådmannen/kommunestyret i sak 46/01 vedtatt å innføre nedsatt konsesjonsgrense ”0-  

konsesjonsforskriften.  Lokal forskrift om konsesjon for boligeiendom har og skal ha bare et 

siktemål: hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål.   

  

Omsøkte sak/eiendom er en sak som skal behandles i medhold av konsesjonsloven §§ 1, 7 og   

9.   
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I konsesjonsloven § 1, formålsparagrafen, heter det:  ”Loven har til formål å regulere og 

kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et  effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest  gagnlige for samfunnet, bl.a. 

for å tilgodese:  1. framtidige generasjoners behov  2. landbruksnæringen  3. behovet for 

utbyggingsgrunn  4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  5. 

hensynet til bosettingen”  I konsesjonslovens kapittel 4 om forhold av betydning for om 

konsesjon skal gis, gjelder § 9  særlige forhold for landbrukseiendommer:  ”Ved avgjørelsen 

av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 

legges særlig vekt på:  1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling,  2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  3. om 

ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  4. om erververen anses skikket til å drive 

eiendommen,  5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet.   

  

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 

eiendommen, eller antallet sameiere økes.  Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset 

ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.  Første ledd 

nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke 

skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 

og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. 

Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et 

korrigerende moment.”  Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken: Konsesjonsloven 

§ 9 har regler om hva det skal legges vekt på ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for 

erverv av landbrukseiendom. Opplistingen av momenter som skal vektlegges er ikke 

uttømmende. Det kan også legges vekt på andre momenter når de er relevante i forhold til 

konsesjonslovens formål.  Momentene som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av 

konsesjonsspørsmålet skal vektlegges forskjellig.  Særlig vekt I § 9 første ledd angis 

momenter det skal legges særlig vekt på (hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling, hensynet til bosettingen i området, hvorvidt ervervet innebærer en driftsmessig 

god løsning, om erverver anses skikket til å drive eiendommen, og om ervervet ivaretar 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet). Disse momentene får 

anvendelse ved behandling av saker som gjelder erverv av en landbrukseiendom.  Alminnelig 

vekt Det kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er direkte nevnt i bestemmelsen, 

herunder bl.a. hensyn som støttes i annen lovgivning, rikspolitisk retningslinjer eller andre 

hensyn som ikke er formalisert. Lovens formål angir rammene for de hensyn som er 

relevante.  Korrigerende momenter I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at 

søkers tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som 

korrigerende momenter.   

  

Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal 

tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Det framgår av § 9 at det 

er et forhold som det skal legges særlig vekt på. En kan treffe avgjørelser som tar sikte på å 

øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede 

har i kommunen. Innholdet i uttrykket ”hensynet til bosettingen i området” må forstås på 

samme måte som uttrykket ” omsynet til busetjing ” i jordlovens  formålsbestemmelse, 

jordloven § 1.  Hovedbegrunnelsen for boplikten er å sikre at boliger og 

landbrukseiendommer av en viss karakter i størst mulig grad eies, bebos, samt at 

landbruksareal holdes i hevd.  Gratangen kommune ønsker å legge til rette for at det til enhver 

tid er disponible og attraktive boliger og tomter tilgjengelig. Dette har kommunen også tatt 

hensyn til i kommunens arealplan.   
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Økonomiske konsekvenser - Ingen kjente konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige 

konsekvenser -Ingen kjente konsekvenser Miljøkonsekvenser -Ingen kjente konsekvenser   

  

Konklusjon:  

  

Gården 54/6 har ikke vært i drift på over 50 år, den har vært bebodd fram til Narvik 

Sparebank begjærte tvangssalg.  

  

Gratangen kommune er kjent med at det var andre som var med budrunden og at ervervet var 

til bosetting.  

  

Eiendommen arealgrunnlag er lite og brattlendt gjør at den ikke kan drives selvstendig bruk. I 

tillegg er driftsbygningen revet.   

  

Søker planer er sammenføyning til søker eksisterende eiendommen og boligformål. Det 

opplyses ikke om det er utleie eller om søker selv skal bo på den.  

 

Gratangen kommune har innført har innført 0-konsesjon, dvs. alle bebygde eiendommer med 

våningshus/bolig har boplikt. Kommunen ønsker så langt det anses nødvendig for å hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig ikke blir brukt til fritidsformål eller blir stående 

tomme. Omsøkte eiendom er en slik eiendom. Eiendommen ligger i et område der det er 

interesse for erverv av eiendommer til boligformål.   

  

Søker har kjøp naboeiendommen for en del år tilbake, denne er ikke tatt i bruk eller 

bosatt/utleid, hensikten var erverv for drift og utleie. I dag virker det heller som en ren 

kapitalplassering, og det kan også virke som at omsøkte eiendom søknad også er av en slik 

karakter. 

  

Eiendommen er over 100 daa og det er konsesjonsplikt, og må anses som 

landbrukseiendom/boligparsell som knyttes opp til o-konsesjon i konsesjonsloven som gir 

grunnlag for styring av bosetting i kommunen. 

 

Administrasjon er noe usikker på om konsesjon skal gi. Søker planer er noe usikker, 

Tilleggsareal til et bruk som ikke er i drift og at bolig skal brukes. 

Det at søker har ervervet naboeiendommen uten at den at tatt i bruk, gjør at omsøkte erverv 

virker som en plassering av kapital uten framtidig planer. 

 

Det legges fram to alternative forslag til vedtak. 

 

 

Alt. 1 

 

Gratangen kommune godkjenner søknad om konsesjon ved Lars Berg erverv av eiendommen 

gnr 54 bnr 6 i Gratangen kommune, jfr. konsesjonslovens § 1, 9 og 11 . 

 

Driveplikten følges opp i jordlovens §8.  

 

Skogen skal drives i samråd med landbruksmyndigheten. 
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Det må ikke legges hindringer i veien for etablering av skogsveier i grenda. 

 

Det settes som vilkår at eiendommen skal sammenføyes med landbrukseiendommen gnr 56 

bnr 2 m.fl. og kan ikke deles uten samtykke fra landbruksmyndigheten i kommunen 

 

Vedtaket kan påklages jf. vedlagt orientering. 

 

Alt. 2 

 

Gratangen kommune innvilger ikke konsesjon ved Lars Berg av eiendommen gnr 54 bnr 6 i 

Gratangen, jfr. konsesjonslovens § 1 og 9. 

 

Det er lagt vekt på at Gratangen kommune har innført 0-konsesjon, dvs. alle bebygde 

eiendommer med våningshus/bolig har boplikt. Kommunen ønsker så langt det anses 

nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig. Omsøkte eiendom er en 

slik eiendom. Eiendommen ligger i et område der det er interesse for erverv av eiendommer 

til boligformål. 

 

Søker har ikke konkrete planer for eiendommen. 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00597-2 
Saksbehandler Torbjørn Johnsen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 12.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM G/BNR 52/1 OG 7 

 

Innstilling: 
Gratangen kommune godkjenner søknad om konsesjon ved Ronald Karlsen sitt 
erverv av landbrukseiendommen gnr 52 bnr 1 og 7 i Gratangen. Jfr. konsesjonsloven 
§ 1 og 9.  
Skogen må drives i samsvar med landbruksmyndigheten. 
Det må ikke legge hindringer i veien for etablering av skogsvei i utmark. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. vedlagte orientering. 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 

Søker: Ronald Karlsen, ytre Elvenes 2, 9470  GRATANGEN 

Overdrager: Sverre Iversen, Nergårdveien 15, 9470  GRATANGEN 

 

Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen gnr 52 bnr 1 og 7. 

 

Søknaden er datert 31.05.2018. 

 

Det følger et behandlingsgebyr på kr 2000.-.  

  

Eiendommen ligger i grenda Grimjord. Den er bebygd med bolig, 56 m2, bygge år 1951, 1 ½ 

etasje, dårlig standard. Den har vært bebodd til 2017. Er ikke tjenlig som bolig 

  

Eiendommen består av 2 sammenhengende inn- og utmarksteig. Arealet er på 20 daa  

innmarksbeite, 295 daa skog, 279 daa annet areal. 

 

Overdrager ønsker å overføre eiendommen innen familie. 

  

Lauvskogen består av bjørk og or.  

Det følger jakt og beiterett med ervervet. 

  

I kommuneplan skal eiendommen forbeholdes framtidig landbruk- natur og fritidsområde.  

  

Søker er bosatt i nabogrenda Elvenes, har planer om å drive skogen o samråd med 

landbruksmyndigheten  

  

Kjøpesum kr 0.-. Kommunen har ingen merknader til kjøpesummen.  

  

Saken skal behandles etter konsesjonslovens § 1, 9.  

I konsesjonslovens § 1  (formålsparagraf), heter det: ”Loven har til formål å regulere og 

kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer og slik eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl.a. for 

å tilgodeses:  

  

1. Framtidige generasjoners behov 2. Landbruksnæringen 3. Behovet for utbyggingsgrunn 4. 

Hensynet for miljøet, allmenne naturinteresser og friluftinteresser 5. Hensynet til bosetting  

  

I konsesjonslovens kapittel 4 om forhold av betydning for om konsesjon skal gis gjelder § 9 

(særlige forhold for landbrukseiendommer): ”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for 

erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

  

1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. Om 

erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 3. Om ervervet innebærer en 

driftsmessig god løsning.  

 

  

  

  

3  
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4. Om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. Om ervervet ivaretar hensynet til 

helhetlig ressursforvalting og kulturlandskapet  

 

Gratangen kommune tilrår konsesjon gitt.  

  

Det legges vekt på at søker har planer drive skogen. Er bosatt i kommunen 

Boligen er ikke tjenlig som bolig og de ande bygningen står for nedfalls.  

  

Ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og ivaretar hensynet til helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskap. 

 

Vedtaket kan påklages jfr. vedlagte orientering.  

  

 

 

 

Vurdering: 
 

 

Konklusjon: 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00618-1 
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 12.06.2018 
Kommunestyret 21.06.2018 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGET 

 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
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Saksframstilling: 
Framstillingen nedenfor er hentet fra saksforelegget ved oppnevning av Kontrollutvalget i 

2015 

Det vises til vedlegg fra FKT (Forum for kontroll og tilsyn) vedr. valg av kontrollutvalg. I 

nevnte skriv fremkommer følgende i punktet ”Anbefalinger/oppsummering”: 

1. Husk at kontrollutvalget skal velges på konstituerende møte som første utvalg etter 

formannskapet/fylkesutvalget. 

2. Sats på kontrollutvalg med minst 5 medlemmer. 

3. Husk at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyre-

medlemmene. 

4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontroll-

utvalget, dette gjelder også som varamedlem. 

5. Unngå å velge kontrollutvalget sine medlemmer inn i styret i revisjonsselskap. 

6. Unngå å velge ledere eller styremedlemmer i selskap der kommunen har eierdeler inn i 

kontrollutvalget. 

7. Vurder å innføre varaordning i rekkefølge. 

 

Vurdering: 
Det må vurderes tiltak for få til et bedre frammøte i kontrollutvalget. 

 

Konklusjon: 
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VEIVALG FOR FRAMTIDIG SAMARBEIDSLØSNING FOR NAV 

GRATANGEN 

 

Innstilling: 
Gratangen kommune vedtar å inngå samarbeid med Narvik kommune om 
kommunale sosialfaglige tjenester i et felles NAV-kontor. Avtale om 
vertskommunesamarbeid behandles som egen sak dette kommunestyremøtet.  
 

Vedlegg:  
Sluttrapport fra prosjektgruppe Indre Sør-Troms, 15.04.2018 
Pilot NAV Narvik – fra tre til ett kontor 
Prosjektplan Nye NAV Narvik 
Framdriftsplan Nye NAV Narvik 
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Saksframstilling: 
Bakgrunn 
Arbeids- og velferdsetaten har med bakgrunn i Stortingsmelding 33 (2015-2016) initiert en 

omfattende endringsprosess som berører NAV-kontorene over hele landet. Hensikten med 

endringsprosessen er å imøtekomme konklusjonene stortingsmelding 33 (2015-2016) hvor det 

heter at NAV må rigges for å møte utfordringene i samfunnsutviklingen som kan 

oppsummeres ved at;  

 Flere har behov for trygdeytelser og det er økning blant unge. 

 Vi får flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer. 

 Arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser for 

ufaglærte. 

 Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker. 

 Høyt frafall fra videregående skole – 1 av 3 fullfører ikke videregående skole. 

For å møte utfordringene skal NAV-kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere 

spesialisering og profesjonalisering. Ett av virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og 

omstrukturering, som vil føre til større og færre NAV-kontor. Det foregår parallelt en 

omfattende digitalisering av NAV sine tjenester, noe som fører til endringer i NAV sine 

arbeidsmåter og hvordan de fleste brukerne møter NAV. Disse endringene vil også berøre 

NAV i Gratangen.  

Saken har vært aktuell i Gratangen kommune en tid. Kommunestyret behandlet denne saken i 

møte den 28.09.2018 sak nr 42/17 og fattet slikt vedtak: 

Kommunestyret tar NAV Troms sin rapport om organisering og mandat for forprosjekt 

utvikling av NAV-kontor og struktur til etterretning og ber administrasjonen følge opp dette 

utredningsarbeidet.  

Samtidig ber kommunestyret administrasjonen om arbeide videre med mulighetene for 

tilknytning til NAV Narvik og NAV Nordland i tråd med rådmannens brev til NAV Narvik. 

 

Om NAV Gratangen 
NAV Gratangen har tre årsverk, hvorav to er innplassert i statlig sektor og ett i kommunen. 

Antall årsverk i kontoret er et resultat av at Stortinget, i forkant av innføringen av NAV-

reformen, besluttet at ingen kontor skulle ha mindre enn tre årsverk. Denne ordningen er nå 

opphørt, og i forhold til kommunens størrelse må bemanningen sies å være god.  

For tiden er NAV-leder ute i permisjon. Det er ansatt vikar med varighet fram til midten av 

mars 2019. 

NAV holder til i tilpassede lokaler i kommunehuset. Leieavtale ble inngått i 2007 ved forrige 

store arbeids- og velferdsreform og hadde en varighet på 10 år. Avtalen ble forlenget med 2 år 

sommeren 2017.  

 



37/18 Veivalg for framtidig samarbeidsløsning for NAV Gratangen - 18/00511-1 Veivalg for framtidig samarbeidsløsning for NAV Gratangen : Veivalg for framtidig samarbeidsløsning for NAV Gratangen

 

  
3 

Arbeidet med NAV-reformen i Indre Sør-Troms 
NAV Troms tok i mai 2017 initiativet til en prosess med formål å gå gjennom 

kontorstrukturen i Troms med sikte på færre og større NAV-kontor. Prosessen ble lagt opp 

slik at det pekte mot en struktur med 5-6 regioner. Utredningsarbeidet tok utgangspunkt i 

regionene. Innenfor hver region ble det oppnevnt prosjektgruppe bestående NAV-lederne og 

en tillitsvalgt representant med intern prosjektleder som skulle stå for utredningsarbeidet. I 

tillegg ble det etablert en styringsgruppe bestående av rådmennene og NAV Troms og en 

referansegruppe bestående av ordførerne. 

Vår region Indre Sør-Troms består av kommunene Bardu, Dyrøy, Gratangen, Lavangen og 

Salangen. Prosjektgruppa la fram sin rapport innenfor fastsatt tidsfrist for styringsgruppa og 

referansegruppa den 24.04.2018. Samtlige medarbeidere har i to arbeidsverksted vurdert 

fordeler, ulemper og risikoer av tre ulike modeller:  

1. Et kontor for hele Indre Sør-Troms 

2. Et kontor med et avdelingskontor  

3. Beholde dagens struktur. 

Analysen hadde utgangspunkt i ulike perspektiv: brukerperspektiv, produksjonsperspektiv, 

medarbeiderperspektiv, kompetanseperspektiv, tjenester til arbeidsgivere, målgruppe ungdom, 

innvandrere, samarbeidspartnere samt økonomiperspektivet. Arbeidsgruppa har konkludert 

slik: 

Arbeidsgruppa ser modell 1 – Et kontor for hele Indre Sør-Troms som den ideelle fremtidige 

modellen for å kunne organisere NAV sine tjenester på en optimal måte. Modellens svakhet er 

imidlertid at den omfatter et relativt stort geografisk område, slik at tilgjengeligheten til 

kontoret for brukere som har lengst vei blir redusert. For noen ansatte vil også arbeidsveien 

bli relativt lang.  Modell 2 – Et kontor med et avdelingskontor vil redusere disse ulempene. Vi 

vil derfor nærmere beskrive fordeler og ulemper for begge disse modellene, og hvordan 

ulempene kan reduseres. Ut over denne beskrivelsen vises til vedlagte matrise over fordeler, 

ulemper og risiko med vurderte modeller… 

Styringsgruppa sluttet seg i grove trekk til arbeidsgruppa sine konklusjoner. I referansegruppa 

ble et mulig samarbeid mellom Bardu og Målselv trukket inn. NAV Troms ble oppfordret til å 

se hele området Indre Sør-Troms med Målselv under ett. Det ble altså ikke trukket noen 

skarpe konklusjoner i disse møtene. 

I en e-postmelding av 23.05.2018 konkluderer NAV sin fylkesdirektør slik: 

Jeg vil derfor anbefale sammenslåing av NAV-kontorene i indre Sør-Troms i henhold til 

arbeidsgruppens modell 2 – med et hovedkontor på Sjøvegan og et 

avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. Begrunnelse for to lokasjoner er geografiske 

avstander – både for brukere og ansatte. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom de to 

lokasjonene avgjøres i et eventuelt hovedprosjekt. Begrunnelse for anbefaling av Sjøvegan 

som hovedkontor fremgår av arbeidsgruppens utredning. 

Det forventes en rask avklaring i de 5 kommunene om løsningen og et hovedprosjekt med 

varighet på 8-12 mnd. med oppstart til høsten. En omlegging av kontorstrukturen kan skje når 

som helst i året når alle kommunene ligger i samme fylke. 
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Arbeidet med NAV reformen i Ofoten 
I Ofoten planlegger en prosjektgruppe Nye NAV Narvik. Dette skjer som en følge av både 

NAV reformen og beslutningen om at Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord skal slås 

sammen til en ny kommune fra 1.1.2020. Den aktuelle løsningen legger opp til et felles NAV-

kontor i Narvik, men med ukentlig tilstedeværelse i Tysfjord og Ballangen. De nåværende 

NAV-kontorene hadde planlagt å starte det faglige samarbeidet tidligere enn 1.1.2020. Etter at 

medlemmene av fellesnemnden for Nye Narvik la ned sine verv, har forutsetningene endret 

seg noe uten at vi kjenner konsekvensene fullt ut.  

Gratangen og Evenes siden høsten 2017 deltatt i planleggingsarbeidet for nye NAV Narvik. 

For øyeblikket foreligger det en prosjektplan for et hovedprosjekt der siktemålet er å etablere 

nye NAV Narvik pr 01.01.2020. Deler av framdriftsplanen har imidlertid kortere tidshorisont. 

Evenes kommune må ha en NAV-tjeneste på plass pr 01.01.2019. Bakgrunnen for dette er at 

avtalen med Tjeldsund/Skånland er sagt opp og løper ut 31.12.2018. 

For Gratangen kommune er forutsetningene noe annerledes enn for Evenes ettersom vi har et 

fungerende NAV-kontor inntil videre. Det er imidlertid en viktig begrensning i handlefriheten 

– vi er blitt orientert om at etablering av samarbeid med NAV-kontor i annet fylke må skje pr 

01.01. av hensyn til overføring av ressurser fra det ene fylket til det andre. Dermed er 

01.01.2019 blitt en svært aktuell dato også for oss. 

Det foreligger en vertskommuneavtale med Narvik kommune om vertskommunesamarbeid 

om samarbeid om de kommunale sosialfaglige tjenestene som inngår i NAV. Det er primært 

Evenes som har hatt behov for en vertskommuneavtale som grunnlag for beslutning om eget 

veivalg. Foreliggende avtale kan imidlertid anvendes også for andre kommuner som ønsker å 

tre inn i samarbeidet. 

Veivalgene 
Vi må fastslå at NAV Gratangen ikke vil kunne bestå som i dag, uavhengig av hvilken 

samarbeidsløsning som velges. Lokalene er sagt opp og leien opphører 30.06.2019. Det er 

sterke statlige og regionale føringer mot større og mer spesialiserte NAV-kontor. NAV-

reformen har dessuten ført til store endringer i hvilke tjenester det lokale NAV-kontoret 

utfører, fordi det er opprettet nasjonale forvaltningsenheter på en rekke fagområder hvor det 

meste av den statlige saksbehandlingen foregår.  

Kommunen har derfor to retningsvalg – samarbeid med 4 mindre kommuner i Indre Sør-

Troms og samarbeid med en relativt stor kommune og muligens flere mindre kommuner i 

Ofoten. I begge veivalg vil løsningen gi tilfredsstillende tjenester for kommunen og dens 

innbyggere. Det avgjørende må være hvilke merverdier de ulike løsningene gir.  

Når kommunen skal foreta et veivalg, må hensynet til innbyggeres behov for både tilgang til 

statlige tjenester og kommunale tjenester vektlegges. Det må også vektlegges hvilke satsinger 

og fokusområder de aktuelle retningsvalgene gir tilgang til. Gratangens tilknytning til 

arbeidsmarkedsregioner er også et moment i saken. Det er sannsynlig at Hålogalandsbrua vil 

knytte Gratangens befolkning enda tettere til arbeidsmarkedet i Narvik-regionen, og at 

tilknytning til arbeidsmarkedet i Ofoten vil være sterkere enn tilknytningen til Midt-Troms.  
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Særtrekk ved de to alternativene  
NAV Indre Sør-Troms 
NAV Indre Sør-Troms eksisterer ikke i dag. Dette er en organisasjon som må bygges opp. Det 

er skissert et hovedprosjekt på 8-12 måneder for å få dette på plass. Riktignok vil eksisterende 

kontor på Sjøvegan og på Setermoen danne basis i kontorstrukturen, men det må legges ned 

mye innsats for å beskrive den nye modellen og implementere den. Nye samarbeidsmønstre 

skal etableres, ansatte skal finne sine roller i en ny organisasjon og det skal etableres nye 

mønstre å kommunisere med publikum på.  

Rådmannen mener at den delte organiseringen vil gi høyere kommunikasjonskostnader 

ettersom det forutsettes alle skal kunne samles på hovedkontoret jevnlig. Det vil også være 

utfordringer knyttet til ledelse av en delt organisasjon som også skal gi rom fleksible 

løsninger for ansatte som velger å pendle og praktisere kontorsted i hjemkommunen. Denne 

organisasjonen vil fortsatt være sårbar i forhold til fravær/vakanser og ikke minst i forhold til 

å svare kravet om tilstedeværelse i de kommunene som ikke har kontor. 

Det er 5 NAV-kontor med ulike kulturer og oppgaveporteføljer som skal sammenføyes til ett 

kontor med avdelingskontor. Rådmannen regner med at det vil være knyttet noen utfordringer 

til denne prosessen. I forprosjektet er det ikke pekt på fokusområder eller prioriteringer for de 

sammenføyde kontorene.  

Avstanden til Sjøvegan er 53 km eller 54 minutter fra Årstein, mens til Setermoen er 

avstanden 52 km eller 47 minutter i hht. Google Maps. Avstanden mellom de to stedene er 

ikke avgjørende sett på bakgrunn av avstand. 

 

NAV Narvik 
NAV Narvik eksisterer i dag som et kontor med i alt 46 årsverk hvorav 18 er kommunalt 

ansatt (inkl. 2 gjeldsrådgivere). Kontoret arbeider i dag med piloten NAV Ofoten som delvis 

handler om en modernisering av tjenesteporteføljen og delvis å fusjonere inn NAV-kontorene 

i Ballangen og deler av Tysfjord. I tillegg har Evenes og Gratangen kommuner meldt sin 

interesse for å inngå i et samarbeid med Narvik kommune og inngå i NAV Ofoten. 

Rådmannen mener at NAV Narvik er en robust organisasjon som er i stand til å utvide sin 

virksomhet slik det er forventet her. NAV-lederen i Narvik og Narvik kommune har vært 

positive i hele prosessen, men har også pekt på at det er utfordringer knyttet til det å utvide 

virksomheten.  

Narvik med Evenes kommune representerer en svært interessant bo- og arbeidsmarkedsregion 

for Gratangen. Det er en annen størrelsesorden og dynamikk i denne regionen enn i regionen 

nord for oss. Med den utviklingen Evenes står foran vil denne regionen åpne for mange nye 

muligheter både for næringsaktører og for enkeltpersoner. Ikke minst vil dette gi et potensiale 

for Gratangen som bokommune. 

Avstanden til Narvik er 58 km eller 57 minutter. Når Hålogalandsbrua åpnes vil avstanden 

mellom til Narvik reduseres med 18 km til ca 30 km. Dette vil gi et helt annet preg av nærhet. 

Kontoret er også hovedkontor for tjenesteområde Ofoten, og det har allerede skjedd en 

prosess hvor en del tjenester samles der. Rådmannen har merket seg to tjenesteområder av 

særlig interesse: 

 Tydelig satsing på ungdom med egen avdeling / team som jobber bare med dette. Det 

brukes flere statlige tiltak for å gi ungdom reell arbeidstrening etter målsettingen «Arbeid 

først». Kommunen legger bl.a. aktuelle oppgaver i en oppgaveoversikt, og det er ansatt 
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egen arbeidsleder innenfor vei og park som leder ungdommens arbeidsinnsats med 

relevante oppgaver. Det arbeids også med arbeid og tiltaksplasser, og det er gode 

resultater mht. til at ungdom har fått seg fast arbeid eller begynt på utdanning. 

 Gjeldsrådgiving. Gjennom samarbeid med regionrådet er det to årsverk som arbeider med 

krevende gjeldssaker for å få innbyggere ut av gjeldsklemma, og i stand til å stå på egne 

bein igjen økonomisk og selvforsørget gjennom arbeid. Denne innsatsen har gitt gode 

resultater, og er en spesiell oppgave som krever særskilt kompetanse.  

 

Økonomi 
Det hefter fortsatt usikkerhet om økonomi knyttet til begge alternativene og mest ved 

alternativet Indre Sør-Troms siden dette ennå ikke er etablert. Alternativet Narvik er i drift i 

dag med kjent økonomi og synes å være rasjonelt å drive siden det er én enhet som skal 

driftes. Det legges opp til at kostnadene fordeles etter folketall i samarbeid med Narvik. Vi vil 

ha litt sikrere tall til formannskapets møte. 

Ikke alle forhold ved økonomien er klarlagt, men alle kostnadene ved driften av de 

kommunale sosialfaglige tjenestene skal være med inkl. andel av fellesutgifter. Utgifter til 

tiltak holdes utenfor oppgjøret og dekkes av kommunen direkte.  

Slik det ser ut i dag, vil våre utgifter i samarbeidsmodellen være bli lik eller mindre enn i dag 

i egen regi. 

 

Eksisterende samarbeidsområder 
Gratangen kommune er involvert i flere samarbeidsområder både med kommuner i Indre Sør-

Troms og Narvik kommune med flere. 

Beskrivelse Involverte kommuner 

K4 samarbeidet innenfor barnevern, 

kart/oppmåling, IKT drift, lønn/regnskap, 

skatt/innfordring, arkivsystem 

Lavangen og Salangen 

  

Ofoten Brann og Redning  Ballangen, Tysfjord, Narvik og Evenes 

Politirådssamarbeid Ballangen, Tysfjord, Narvik og Evenes 

Krisesenter Ballangen, Tysfjord, Narvik og Evenes 

Legevakt Ballangen, Tysfjord, Narvik og Evenes 

KAD senger Ballangen, Tysfjord, Narvik og Evenes, 

Listen er ikke uttømmende. 

 

Åpningstider og tilgjengelighet 
Ved innfasing av NAV-reformen i 2007 så en for seg langt større behov for åpningstider m.m. 

enn det som etter hvert viste seg. I ettertid at også publikumsmottakene ble overdimensjonerte 

mht. areal. 

De fleste NAV-kontor har nå justert ned åpningstiden i takt med redusert besøk på kontoret og 

som følge av en vellykket digitaliseringsprosess. Nå prioriterer oppsøkende virksomhet.  
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Uansett valg av løsning må NAV være tilstrekkelig tilgjengelig for innbyggere som trenger 

direkte bistand fra ansatt i NAV. Avstanden til Narvik er etter rådmannens vurdering 

akseptabel, selv om tilgjengelige tjenester i egen kommune er å foretrekke.  

I forhold til NAV Narvik er det lagt opp til tilstedeværelse 2 dager i uka for «dropp in» og i 

tillegg vil det være mulig å gjøre avtaler om møte. I NAV Indre Sør-Troms skal 

tilstedeværelse avklares gjennom hovedprosjekt. 

 

Konklusjon: 
Ut fra en samlet vurdering med vekt på: 

 Tilstedeværelse med tilgang til NAV-tjenester i egen kommune 

 Det å være del av NAV-kontor med større tilfang av tjenester og kompetanse 

 At Ofoten representerer en arbeidsmarkedsregion med størrelse og dynamikk som er 

interessant for Gratangens befolkning 

 At kommunen har flere andre samarbeid som kan gi synergier mot denne regionen 

 Kostnader for Gratangen kommune.  

anbefales at det vedtas samarbeid med Narvik kommune m.fl.. 
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1 Innledning

Oppnevnt arbeidsgruppe legger med dette fram forslag til ny organisering av NAV -
kontorene i Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu. Det geografiske
området forslaget omfatter er i det følgende kalt Indre Sør - Troms.

NAV - kontorene i Indre Sør - Troms b le etablert høsten 2007. NAV - kontorene består av
Arbeids - og velferdsetaten og de kommunale tjenester som inngår i kontorene, noe
som til sammen danner nasjonens arbeids - og velferdsforvaltning. Det fremgår av
Arbeids - og velferdsforvaltningsloven (NAV - lov en) § 2 , jf. §§ 13 og 14 at NAV -
kontorene skal organiseres som et forpliktende partnerskap mellom stat og
kommune.

2 Bakgrunn

Arbeids - og sosialdepartementet oppnevnte i mars 2014 et ekspertutvalg for å
analysere nåsituasjonen i NAV, vurdere utfordringer og endringsbehov og komme
med forslag til forbedringstiltak. Utvalget la sin sluttrapport fra m i april 2015 og fastslo
at resul tatene av reformen ikke svarte til forventningene. Utvalget foreslo en rekke
endringer av arbeids - og velferdsforvaltningen. En hovedkonklusjon var at NAV ved
omstilling til en mer robust og spesialisert organisering , ville skape bedre
rammebetingelser for forbedring av tjenestene.

Ekspertutvalgets forslag lå til grunn for Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for
arbeid og aktivitet» som ble lagt fram våren 2016. Stortingsmeldinga konkluderte
med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen – å f å flere i arbeid .
Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med
nye utfordringer for NAV:

Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språk utfordringer
Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte
Høyt og økende frafall fra videregående skole
Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende strukturledighet

Stortingsmeldinga angir en tydelig retning på utviklingsarbeidet:
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Større myndighet og handlingsfrihet til NAV - kontorene
Tydeligere arbeidsretting av NAV - kontorene
Vekt på ledelse og kompetanse i NAV - kontorene
Større NAV - kont or med bredere kompetansemiljø .
Offensiv kanalstrategi (nye digitale løsninger for kommunikasjon)

Nye di gitale løsninger forenkler kommun ikasjon og arbeidsmetoder i NAV og skaper
muligheter for organisatoriske løsninger over større geografiske områder , uten at det
går ut over servicen overfor innbyggerne. Digitale løsninger effektiviserer arbeidet og
reduser er ventetider.

Større og færre NAV - kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er
et av virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape
gode brukermøter. Større NAV - kontor reduserer sårbarhet ved frav ær og turn - over.

Stortinget har sluttet seg til stortingsmeldingen, men ba regjeringen sørge for at
sammenslåing til færre og større NAV - kontor må være gjenstand for lokale
vurderinger og beslutninger.

Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og NAV -
Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye organisasjons - og
kontorløsninger. Sammenslåing av kontor skal skje , enten som følge av
sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale avtaler etter
vertskommunemodellen.

3 Organisering av forprosjektet

NAV Troms har i samarbeid med rådmennene i Troms utarbeidet organisering og
mandat for forprosjektet «utvikling av N AV - kontor – Ny organisering av tjenesten i
Troms». Dokumentet er udatert, men har benevnelsen «versjon 2.0». F orprosjektet
er organisert med s tyringsgrupper, referansegrupper 1 og 2 og arbeidsgrupper. For
Indre Sør - Troms vil det si følgende sammensetning:

Styringsgruppe: Fylkesdirektør NAV Troms, rådmennene i Indre Sør - Troms og to
representanter for de ansatte (en for de statlige ansatte og en for de kommunale).
Arbeidsgruppas leder er sekretær for styringsgruppa.

Referansegruppe 1: Fylkesdirektør NAV Troms , ordførerne og rådmennene i Indre
Sør - Troms

Referansegruppe 2: Fylkesdirektør NAV Troms, Fylkesmannen og representant fra
KS

Arbeidsgruppe: NAV - lederne , 4 representanter for de ansatte (to for de statlige og
to for de kommunale) og en brukerrepresentant.
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Gruppenes oppgaver fremgår av «organisering og mandat for forprosjektet» og det
vises for øvrig til dette dokumentet.

Merk! Av «organisering og mandat for forprosjektet» fremgår at det skal gjøres en
egen utredning av grunnlaget for interkommunalt samarb eid mellom Bardu og
Målselv .

4 Mål

Flere i arbeid og færre på kommunale eller statlige stønader er et av kjernepunktene i
NAV sitt samfunnsoppdrag. Videre skal NAV - kontoret gjennom sine tjenester bedre
levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og at den enkelte
får mulighet til å leve og bo selvstendig, Gjennom bedre brukermøter og
medarbeidere med riktig kompetanse og arbeidsmetodikk, skal NAV - kontorene sin
evne til å nå de overordnede målene bedres.

Hensikten med en endring av kontorstrukturen er å kunne forst erke innsatsen mot
prioriterte grupper som ungdom, innvandrere og langtidsledige, samt bygging av
relasjoner med, og kunnskap om, bedrifter og næringsliv i et større geografisk
område enn i dag.

Hensikten er også å skape en organisasjon som er mer robust og mindre sårbar for
fravær og turnover enn ved dagens struktur.

5 Analyse av nåsituasjonen

5.1 Om Indre Sør - Troms kommunene

Arbeidsgruppa har valgt å se de fem kontorene samlet og heller trekke fram likheter
og ulikheter der dette er viktig.

Kommunene i Indre Sør – Troms hadde 954 8 innbyggere pr 4. kvartal 2017 , en
nedgang på en person i 2017 . Bardu med sine 3979 innbyggere og Salangen med
2226 er til sammen dobbelt så stor som de andre tre kommunene samlet . SSB
regner med at folketallet i våre fem kommune r vil øke til 9815 personer i 2030, der
Gratangen har den største befolkningsnedgangen, Lavangen og Dyrøy en svak
nedgang, Salangen en liten økning mens folketallet i Bardu vokser med 448
personer.

Utdanningsnivået i kommunene er forskjellig. I B ardu har 29 % av personer over 16
år , universitet og høgskole som høyest fullførte utdanningsnivå, mens i de tre minste
kommunene er prosenttallet ca. 20.
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Alle kommunene har de siste årene bosatt flyktninger noe som har vært positivt for
folketallsutvikli ngen .

Kommunen er d en dominerende arbeidsgiver i alle kommunene, i Bardu med
forsvaret i tillegg. De aller fleste arbeidsgivere ønsker faglært arbeidskraft og
arbeidsmarkedet for ufaglærte er svært begrenset.

De næringer som synes å vokse mest , er innenfor turisme og den blå sektor , en
sektor som domineres av utenlandsk arbeidskraft. I tillegg tappes distriktene for
statlige arbeidsplasser og arbeidsplasser relatert til offentlig tjenesteyting som
skatteetaten, NAV, post, bank etc.

Det o ffentli g e kommunikasjon stilbudet innad i og mellom våre kommuner er dårlig
utbygd. Dette gir utfordringer for de som ikke disponerer egen bil til å komme seg til
arbeid og til å benytte de offentlige og private tjeneste tilbudene . Sjøvegan
videregående skole gjør at Salangen er «en vinner» når det gjelder offentlig
kommunikasjon ved at det fra alle kommunene i Indre Sør - Troms går buss inn til
Sjøvegan om morgenen og ut til kommunene om ettermiddagen.

5. 2 Pendlerstrømmer

Det er en betydelig pendling innenfor Indre Sør - Troms men også ut av dette området
til nabokommunene og byene Tromsø, Harstad og Narvik. Det er vanskelig å
definere disse fem kommunene som en arbeidsmarkedsregion med klare grenser
mot andre arbeidsmarkedsregioner.

Tallene gir nødvendigvis ikke et helt riktig bilde av pendlerstrømmene da det er
arbeidsgivers kontoradresse som definerer i hvilken kommune folk jobber.
Eksempelvis pendler 50 personer til Oslo og Trondheim i de 5 kommunene.
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Det tydeligste trekket ved tabellene er at de fleste arbeider i den kommunen de bor i.
Deretter går pendlerstrømmen i hovedsak til en av nabokommunene, eksempelvis
pend ler 39 personer fra Gratangen til Narvik kommune.

5. 3 Kommunale og statlige tjenester i kontorene.

Statlige tjenester: De fem kontorene har alle tjenestene felles for NAV - kontor.

NAV Salangen har i tillegg habilitets - og diskresjonssak er for
NAV Tromsø f.nr. 20 – 31 og NAV Bardu for NAV Harstad f.nr 1 -
15.

Rådgivende overlege har kontorplass i NAV Dyrøy og omfattes
ikke av denne utredningen.

Kommunale tjenester:

Alle fem kontorene har alle tjenester felles for NAV - kontor, dvs.
det ansvarsområdet som fr emgår av Lov om sosiale tjenester i
NAV (Minimumsløsningen).

I tillegg har alle kontorene unntatt Lavangen, vedtaksmyndighet
etter helse - og omsorgstjenestelovens kap. 10 – Tvangstiltak
overfor rusmiddelavhengige. NAV Bardu har også særskilt
oppfølging av rusmisbrukere (ruskonsulent) i kontoret samt
avlastningstiltak etter helse - og omsorgstjenesteloven.
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NAV Dyrøy har Husbankens startlån og tilskuddsordninger samt
bostøtteordningen i kontoret, og saksbehandler også kommunalt
byggetilskudd.

Flyktningetjene sten i Bardu er ikke en integrert del av NAV -
kontoret, men har NAV - leder som nærmeste leder.
Integreringstjenesten i Lavangen er organisert i NAV - kontoret.

5. 4 Kommunale og statlige ansatte.

Alle fem kontorene er små, det største er NAV Bardu med 7 ,1 års verk fordelt på 8
ansatte og de minste er NAV Gratangen og NAV Dyrøy med hver 3 årsverk . Totalt
arbeider 2 4 personer i NAV kontorene i Indre Sør - Troms fordelt på 12,7 statlige
årsverk og 9,7 kommunale årsverk for å løse de oppgavene som er nevnt under
punkt 5.1.

NAV - lederstillingen i Bardu og Salangen er midlertidig delt, og pr d.d. har NAV leder i
Gratangen permisjon og NAV - leder i Dyrøy leder NAV Gratangen midlertidig.

Kompetansen i kontorene må karakteriseres som god. De fleste medarbeiderne har
minimum 3 - års høyskoleutdanning og nært samtlige veiledere har gjennom lang
erfaring fra yrket og gjennomførte kompetansetiltak, opparbeidet seg en god
veilederkompetanse.

Utfordringene for ko ntorene er også sammenfall ende:

Alle kontorene synes å ha begrenset kjennskap til og kunnskap om
virksomheter og bedrifter ut over kommunegrensen.
Kontorene har behov for økt juridisk kompetanse
Stadige endringer i arbeidsmåter, rutiner og dataverktøy stiller utfordrende
krav til den enkelte veileders kompetanse.
Få veiledere å fordele oppgavene på, gjør spesialisering/teamarbeid
vanskelig.
Kontorene er sårbare ved ferieavvikling og annet fravær.
Økende etterspørsel etter økonomisk rådgiving/ gjeldsrådgiving.
Økende behov for langvarig bistand til forvaltning av personlig økonomi.
Et etablert og kanskje økende rusmiljø i alle kommunene skaper utfordringer
for NAV kontorene.

Avtaleverk
For de statlige ansatte er det utarbeidet omstillingsavtaler som gir rettigheter til de
som f år lengst pendlingsvei. Det er ingen allmenngyldig omstillingsavtale for
kommunalt ansatte, men det finnes eksempler på slike avtaler i vårt område i f.m.
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etablering av interkommunalt samarbeid. En mulig måte å løse dette på er at
kommunene og organisasjon ene sammen bestemmer seg for å følge den statlige
omstillingsavtalen for de kommunalt ansatte i NAV.

5. 5 Resultatoppnåelse i kontorene

Det viktigste målet for NAV har siden etableringen vært flere i arbeid og færre på
stønad. I så måte skårer kontorene i vår region naturligvis noe forskjellig.

Det enkelte kontor opplever å ha god oversikt over sine brukere og situasjonen for
øvrig i området. Vi mener det bidrar til at vi gir rett hjelp til rett tid i de fleste tilfeller.

Bardu og Dyrøy er de kontorene som har lavest utbetaling av økonomisk sosialhjelp i
forhold til antall innbyggere, Bardu lavest i Troms. Salangen ligger på gjennomsnittet
i Troms mens Lavangen og Gratangen har høyere sosialhjelpsutgiftene pr innbygger.

Bosetting av flyktninger i den enkelte kommune har stor innvirkning på utgiftene til
økonomisk sosialhjelp. I 2014 bosatte Lavangen kommune 60 personer mens Dyrøy
bosatte de første flyktningene i 2016. Når disse er ferdige med
introduksjonsprogrammet høsten 2018, vil utgiftene til økono misk sosialhjelp øke i
Dyrøy dersom de ikke klarer å skaffe seg arbeid. Salangen og Bardu har mottak for
flyktninger og har over lang tid bosatt et stort antall flyktninger, noe som har påvirket
sosialhjelpsutgiftene.

Fra 2018 bosettes det langt færre i våre 5 kommuner, men en må alltid være
for beredt på en ny flyktningestrøm i tillegg til de utfordringer som familiegjenforening
for flyktningene skaper.

Bardu er den kommunen i Trom s som har lavest andel av yrkesaktiv befolkning på
statlige ytelser , det v il si sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd,
dagpenger og stønad til enslige forsørgere, mens Salangen er 4. lavest i Troms. Her
er de tre minste kommunene på den andre siden av skalaen der antallet personer i
yrkesaktiv alder på statlige ytelser er svært høyt.

Endringer i Lov om supplerende stønad og innen dagpenge - og
arbeidsavklaringspengeområdet vil føre til at kostnadene i større grad overføres fra
stat til kommune.

Lavangen er samisk forvaltningsområde som et nytt NAV kontor må forvalte på en
god måte.
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6 Vurdering av tre alternative modeller

Som tidligere nevnt er hensikten med en endring av kontorstrukturen å kunne
forsterke innsatsen mot prioriterte grupper som ungdom, innvandrere og
langtidsledige, samt bygging av relasjoner med, og kunnskap om, bedrifter og
næringsliv i et større geografisk område enn i dag.

Hensikten er også å skape en organisasjon som er mer robust og mindre sårbar for
fravær og turnover enn ved dagens struktur.

Samtlige medar beidere har i to arbeidsverksted vurdert fordeler, ulemper og risikoer
av tre ulike modeller:

1. Et kontor for hele Indre Sør - Troms
2. Et kontor med et avdelingskontor
3. B eholde dagens struktur.

Analysen hadde utgangspunkt i ulike perspektiv: brukerperspektiv,
produksjonsperspektiv, medarbeiderperspektiv, kompetanseperspektiv, tjenester til
arbeidsgivere, målgruppe ungdom, innvandrere, samarbeidspartnere samt
økonomipersp ektivet.

Resultatet fra arbeidsverkstedene finnes i vedlagte tabell. Det er her redegjort for
fordeler, ulemper og risiko ved de 3 modellene, og vurdert dem opp mot hvera ndre.

7 Beskrivelse av foretrukket modell

Arbeidsgruppa ser modell 1 – Et kontor for hele Indre Sør - Troms som den ideelle
fremtidige modellen for å kunne organisere NAV sine tjenester på en optimal måte.
Modellens svakhet er imidlertid at den omfatter et relativt stort geografisk område,
slik at tilgjengeligheten til kontoret for brukere som har lengst vei blir redusert. For
noen ansatte vil også arbeidsveien bli relativt lang. Modell 2 – Et kontor med et
avdelingskontor vil redusere disse ulempene. Vi vil derfor nærmere beskrive fordeler
og ulemper for begge disse modellene, og hvordan u lempene kan reduseres. Ut over
denne beskrivelsen vises til vedlagte matrise over fordeler, ulemper og risiko med
vurderte modeller, jf. pkt. 7 ovenfor.
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7 .1 Et kontor for hele Indre Sør - Troms

Ved å slå sammen dagens fem kontor til ett kontor vil man få e t kontor med vel 20
medarbeidere. Dette er fortsatt et relativt lite kontor, man anses å være stort nok til at
det gir gode muligheter til å kunne realisere målene for endring av kontorstrukturen.
Det gir muligheter til å etablere team bestående av ansatte med ulik kompetanse
både innenfor det kommunale og statlige ansvarsområde t . Formålet med slike team
er å gi bedre og mer helhetlige tjenester til de prioriterte gruppene. Som nevnt er
dette først og fremst ungdom og innvandrere som står utenfor skole og a rbeidsliv,
samt langtidsledige. En høy andel av de som faller inn under disse gruppene sliter
også med sosial problematikk og har behov for samordnede og helhetlige tjenester
fra NAV, i tillegg til koordinerte tjenester fra det øvrige kommunale tjenesteapp arat.

Selv om NAV - kontorenes arbeidsoppgaver er lovregulert og på statlig side svært
detaljstyrt, er erfaringen til de NAV - ledere som har fått anledning til å lede flere
kontor, at kontorene er forskjellige. Dette gjelder både kultur, arbeidsmåter og
prak sis. Et større kontor vil sikre større grad av likebehandling og mer ensartet
praksis, både ovenfor personbrukere og arbeidsgivere. En stor andel av
arbeidsgiverne i området vårt sysselsetter personer fra mer enn en kommune. Å
måtte forholde seg til flere NAV - kontor med ulike arbeidsmåter og noe ulikt syn på
hvordan ting skal løses, er en betydelig ulempe for disse arbeidsgiverne.

Et større fagmiljø og flere å drøfte saker og problemstillinger med, vil forventes å gi
økt samlet kompetanse og trygghet i arb eidet. Et samlet kontor vil gjøre det lettere å
sikre gode tjenester i ferier og ved annet fravær.

Ulempene med et sammenslått kontor er som nevnt geografi. Selv om digitalisering
av NAV sine tjenester gjør at langt færre har behov for fysisk å oppsøke si tt NAV -
kontor, er det fortsatt mange som har behov for det. Blant de som trenger tettest
oppfølging fra NAV finner vi de minst mobile og digitale brukerne. I en modell med et
kontor må disse brukerne møtes der de er, det vil si der de har muligheter til å møte
NAV. Det kan først og fremst skje ved at ansatte reiser ut og har kontordager i de
øvrige kommunene. Med dagens dataverktøy stilles ikke andre krav til kontorlokaler
enn at det er plass og tilgang til sikkert internett, samt at kravene til sikkerhet f or de
ansatte ivaretas.

For mange av medarbeiderne medfører denne modellen at de vil få nytt kontorsted,
noe som innebærer lengre vei til jobb for de fleste. For noen vil økningen være
betydelig. Dette kan dempes noe ved at det i større grad enn i dag gis anledning til
hjemmekontor, samt at det tas hensyn til de som har lengst vei ved organisering av
kontordager ute i kommunene.
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7 .2 Et kontor med et avdelingskontor

Ved etablering av et hovedkontor med et avdelingskontor vil flere brukere ha et
kontor i s in egen kommune og mulighetene for fysisk å besøke kontoret er lettere for
disse brukerne. Det vil også være færre ansatte som får lengre reisevei enn i dag.
Også i en slik kontorstruktur må ansatte reise ut og ha kontordager i de øvrige
kommunene.

Ut ove r dette har en slik løsning klare fordeler sett opp mot dagens struktur, i liket
med full integrasjon i ett kontor. Fordelene er imidlertid ikke så fremtredende som ved
etablering av ett kontor. Med avdelingskontor vil det være mer utfordrende å få til en
hensiktsmessig organisering av arbeidet. Som nevnt dreier det som om ca. 20
ansatte totalt. Dvs. at en relativ liten enhet blir delt på to plasser. Det må gis
fullverdige tjenester i begge kontorene dersom hensikten skal være å redusere
avstanden for alle brukere med behov for tjenester fra et NAV - kontor.

Spesielt må nevnes at mulighetene til å etablere tverrfaglige team fortsatt er til stede,
men arbeidet i teamet vanskeliggjøres når medlemmene har forskjellige arbeidssted.

For i størst mulig grad å oppnå de samme fordeler som ved full integrasjon må
hovedkontoret ha plass til ukentlig å kunne samle alle ansatte. I dag har alle kontor
stengt for drop - in samtaler en eller to dager i uka. Ved å samordne dette vil man
kunne samle de ansatte på disse dagene.

7 .3 Arbeidsgruppas forslag til modell

Arbeidsgruppa er delt i sitt syn på hvilken modell som bør velges, men hele gruppa er
enig i at begge modellene er akseptable og på en god måte vil imøtekomme
målsettingene med å etablere ny kontorstruktur.

Det er også enighet om at begge modellene må suppleres med kontordager ute i de
kommunene som ikke har NAV - kontor.

Arbeidsgruppa peker videre på at de kommunale tjenester som skal ivaretas i en ny
kontorstruktur må være lik for alle kommunene og det anbefales min imumsløsning,
dvs. de oppgaver som følger av lov om sosiale tjenester i NAV.

7 .4 Lokalisering

Med bakgrunn i geografi og bosettingsstruktur mener en samlet arbeidsgruppe at det
kun er Setermoen og Sjøvegan som er aktuelle kontorsted i begge modellene.
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F orhold som taler for Setermoen ved modell 1 er at Bardu utgjør tyngdepunktet når
det gjelder folketall og at avstanden til Salangen som er den nest største kommunen
ikke er så stor. Forhold som taler for Sjøvegan er en mer sentral geografisk
plassering. Fo r Lavangen og Dyrøy er avstanden kortere enn til Setermoen, men det
for Gratangen er nokså lik avstand, noe avhengig av hvor i Gratangen man bor. For
Model 2 har det sannsynligvis liten betydning for brukere om hovedkontoret ligger på
Setermoen eller Sjøve gan, men for ansatte i Dyrøy og Lavangen er det kortere til
Sjøvegan og det således vil være en fordel at hovedkontoret ligger på Sjøvegan.

Arbeidsgruppas medlemmer har ikke klart å enes om lokalisering da de legger ulikt
vekt på fordeler og ulemper med lokalisering på Setermoen henholdsvis Sjøvegan.
Det skal ikke stikkes under en stol at lokalpatriotisme også spiller en rolle her.

8 Viktige aktiviteter i gjennomføringsprosjektet

I mandatet for forprosjektet legges det opp til at forslaget til ny kont orstruktur skal
behandles i partnerskapene og kommunestyrene før 1.7.2018. Planlegging av
gjennomføringsfasen og ansettelse av NAV - leder for de nye kontorene skjer fra
1.9.2018.

Punkter som vil måtte gjennomføres i den fasen er listet opp nedenfor:

- Detalj ering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk,
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv.

- Fysisk utforming og klargjøring av lokaler
- Data og telefoni
- Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
- Kultur og kom petansebygging
- Helse, miljø og sikkerhet
- Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering
- Flytteplan
- Kommunikasjonsplan
- Med mer

Tidspunkt for etablering av/innflytting i nytt kontor er svært vanskelig å antyde og
avhengig av de beslutninger som tas, klargjøring av lokaler og hvor i køen en havner
for klargjøring av datasystemene etc.
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9 Avslutning

Arbeidsgruppens r apport om ny organisering av NAV - tjenestene i Indre Sør - Troms
legges fram til behandling i NAV Troms og adminis trativ og poli tisk behandling i
kommunene.

Indre Sør - Troms, den 15. april 2018

Håkon Einar Haug
Leder NAV - Dyrøy /NAV Gratangen
Leder arbeidsgruppa for Indre Sør - Troms *)
Sign.

Ståle Gabrielsen Randi Østvik Roger Å mo
Leder NAV Lavangen NAV Salangen NAV Lavangen
Sign. Kommunal ansatterepr. Statlig ansatterepr.

Sign. Sign.

Arild K. Bratsberg Bente Nilsen Gaare Vibeke Walle
Leder NAV Bardu/NAV Salangen NAV Bardu NAV Bardu
Sign. Kommunal ansatterepr. Statlig ansatterepr.

Sign. Sign.

Bodil Bones
NAV Bardu
Tidligere leder NAV Bardu
Sign.

*) Tidligere le der NAV Gratangen, Jorunn P. Bertelsen ledet arbeidsgruppa til hun gikk ut i permisjon 1 1 . mars 2018.
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Brukerperspektiv Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Større mulighet for og ivareta 
«diskresjon/habilitet». 
Mindre sårbart ved fravær. 
Ens praksis ved saksbehandling. 
Større fagmiljø gir bedre tjeneste 
Bedre kunnskap om et større 
geografisk område. 
 

Større grad av nærhet til brukere. 
Kortere avstand for noen/tidsbesparende. 
 

Geografisk nærhet til NAV-kontoret. 
God lokalkunnskap.  
Man kjenner bruker, arbeidsgivere og 
andre samarbeidspartnere. 
 

Ulempe Lengre avstand til NAV kontoret og 
økt reisetid.  
Begrenset offentlig kommunikasjon. 
Kan være ulempe at saksbehandler 
ikke er lokalkjent/ikke har 
lokalkunnskaper.  
Mindre kjennskap til brukeren, 
han/hennes nettverk, sosiale og 
helsemessige utfordringer. 
Mindre nærhet til tjenester i NAV.  
Mindre tilgjengelig for personer som 
er lite mobil, lite digital og har 
språkvansker.  
 

Lengre avstand til NAV kontoret og økt 
reisetid.  
Begrenset offentlig kommunikasjon. 
Kan være ulempe at saksbehandler ikke er 
lokalkjent/ikke har lokalkunnskaper.  
Mindre kjennskap til brukeren, han/hennes 
nettverk, sosiale og helsemessige 
utfordringer. 
Mindre nærhet til tjenester i NAV.  
Mindre tilgjengelig for personer som er lite 
mobil, lite digital og har språkvansker. 

Sårbarhet fordi kontorene er små. 
Ulik praktisering av regelverket pga. lokal 
praksis. 
Lite arbeidsmarked i små kommuner – få «å 
spille» på. 
Mindre mulighet for å ivareta 
«diskresjon/habilitet». 
Mer sårbart ved fravær. 
Ulik praksis ved saksbehandling. 
Mindre fagmiljø. 
Begrenset kunnskap for kommunens omland. 
 

Risiko NAV kontoret blir utilgjengelig.  
Blir høyere terskel for å ta kontakt – 
blir fremmed for brukerne våre.  
Dårlig utbygd kollektiv transport, 
vanskelig å komme seg til og fra. 
 

Mindre øye til øye kontakt. 
-ikke digitale brukere blir sårbar. 
 
 

Sårbar fordi kontorene er små. 
Ulik praktisering av regelverket, pga. lokal 
praktisering og skjønnsutøvelse. 

Produksjonsperspektiv Full integrasjon  Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Bedre utnyttelse av fagkompetanse 
og ressurser.  
Flere kollegaer å utveksle erfaringer 
med. 
Effektivisering.  
Gir muligheter for å rydde i de 

Flere kollegaer å utveksle erfaringer med. 
Økt fokus på prioriterte oppgaver. 
Bedre utnyttelse av fagkompetanse og 
ressurser. 
 

Kjenner arbeidsmarkedet. 
God oversikt over porteføljen. 
God oversikt over samarbeidspartnerne. 
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kommunale oppgaver i kontoret – gi 
like tjenester. 
 

Ulempe Ulike rutiner i iht. kommunale 
tjenester, f.eks. utbetalinger. 
Ulike saksbehandlingssystem.  
Større behov for å innhente 
informasjon pga. manglende 
lokalkunnskaper. 
Noen medarbeidere kan få nye 
fagområder de må jobbe med, og som 
de ikke har tilstrekkelig kompetanse 
på i dag. 
Omstillingsprosessen medfører økt 
saksbehandlingstid.  
 

Mindre lokale kunnskaper om 
arbeidsmarked og bedrifter. 
Samme ulemper som ved full integrasjon, 
bare i mindre grad. 

Produksjonsdropp ved fravær. 
Manglende muligheter til spisskompetanse.  
Unødig tidsbruk pga. lite mengdetrening. 

Risiko Forsinkelser av utbetalinger. Mindre lokalkunnskap generelt, kan føre til 
dårligere tjenester. 

Få ansatte – produksjonsdropp ved ferie og 
fravær. 
Arbeidsgiverne tar ikke imot arbeidssøkere fra 
NAV – pga. tidligere dårlige erfaringer eller 
stigmatisering. 
 
 
 
 
 

Medarbeiderperspektiv Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

 
Fordel Større fagmiljø 

Vi kan spesialisere oss innen fagfelt.  
Teamarbeid. 
Flere kollegaer,  jobbnettverk, sosialt 
nettverk.  
Mindre sårbar ved fravær. 

Samme fordeler som ved full integrasjon 
men i mindre skala 

De fleste ansatte har kort reisevei til arbeid. 
Alle kjenner alle.  
Kort kommunikasjonslinje. 
Høy grad av ansvarsfølelse. 
 

Ulempe Pendling – lang pendlervei og økt 
reisetid til og fra jobb. 

Samme ulemper som ved full integrasjon 
men i mindre skala.  

Bor nært bruker 
«Ser» bruker også på fritiden. 
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Utfordringer i fht ulike kulturer og 
rutiner på de forskjellige kontorene.  
Flere som må jobbe i team kontor. 

 Sårbarhet ved fravær. 
Få kollegaer å spille på, faglig og sosialt. 
Høg gjennomsnittsalder i dag– tap av erfaring i 
enkelte kontor. 
To partnere (partnerskapet) – alle ansatte må 
være generalist og forholde seg til forskjellige 
systemer  
 
 

Risiko Større sykefravær – pga store 
avstander til jobb.  
Miste erfarne medarbeidere.  
Ustabil arbeidskraft. 
Arbeid i teamkontor kan oppleves 
belastende 

Jobbe mer alene ute på avdelingskontor – 
mer tidsbruk til reiser for alle parter 

 
 
Nærhet – møter bruker i sosiale 
sammenhenger. Få kollegaer – kjemi kan gjøre 
utslag. 
Arbeidskonflikter kan føre til store 
konsekvenser i små enheter. Spesialiserte 
tjenester internt – risiko ved fravær på enkelte 
spesielle områder 
 
 
 
 

Kompetanseperspektiv Full integrasjon  Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

 
Fordeler Økt fagkompetanse totalt sett. 

Økt mengdetrening gir større 
kompetanse hos den enkelte 
medarbeider.  
-mer skulder til skulder opplæring 
-bruke digitalt verktøy effektivt 
 

Samme fordeler som ved full integrasjon 
men i mindre skala 
 

Kjenner til kollegers kompetanse. 
God oversikt over kontorets kompetanse – 
enklere å fordele oppgaver internt. 
Lavere terskel for å diskutere problemstillinger 
og lære av hverandre. (Skulder til skulder) 
 

Ulemper Betydelig opplæringsbehov – Mangler 
kompetanse på nye fagfelt og 
fagsystemer.  

Avhenger av hvordan organiseringen blir Sårbar ved fravær som følger av utdanning, 
kursing, møter etc. 
Flere ansatte med foreldet kompetanse som 
er vanskelig å legge av seg. 

Risiko Betydelig opplæringsbehov ->   
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produksjonsdropp 
    
Tjenester til arbeidsgiver Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 
Fordel Møter rådgivere som har større 

kjennskap til arbeidsgivere i 
lokalområdet/regionen. 
Møter mer spesialiserte rådgivere i 
NAV. 
Møter et NAV kontor som har større 
kunnskap om arbeidsledige, - har flere 
arbeidsledige å formidle.  
Kan endre tilbudet til arbeidsgiver, 
ved at NAV kontoret kan etablere og 
tilby et fagteam som kan komme på 
informasjonsmøter ved behov. f.eks. 
ved permitteringer. 
Arbeidsgiver får direktenummer til 
teamet. 
 

Et markedsteam kan bidra til økt 
markedskunnskap. 
Samme fordel som ved full integrasjon men 
i mindre skala. 

Vi kjenner til de fleste lokale  arbeidsgiverne i 
eget område. 
Vi  vet hvilken arbeidskraft arb.giverne har 
behov for. 
Arbeidsgiverne kjenner oss godt. Liker å ha 
direktenummer til saksbehandler. 

Ulempe Større avstander når en skal følge opp 
brukere og ha bedrifts besøk. 
Kan miste lokalkunnskap til bedriftene 
 

Samme ulemper som ved full integrasjon 
men i mindre skala. 

Vi kan kjenne arbeidsgiverne for godt, vi blir 
for lite profesjonelle/lite objektiv. 
 

Risiko Vi blir mindre synlig for arbeidsgivere NAV mister arbeidsgivere som 
samarbeidspartnere 

I små enheter er det fare for å «bruke opp» 
arbeidsgiverne.  
Arbeidsgiverne ser på NAV som en lite 
attraktiv leverandør av arbeidskraft. 

    
Målgruppe: Ungdom Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

 
Fordel Større fagmiljø 

Vi kan spesialisere oss innen fagfelt.  
Teamarbeid.  
Får bedre kunnskap om ungdommene 
i dag, hvilke kulturer/miljø som er, 
interesser, utfordringer. Hvilke 

Samme som ved full integrasjon men i 
mindre skala.  
Nærhet til NAV kontoret 
Ungdomsteam 

Lokalkunnskap. Derav god veiledning. Kjenner 
til arb.markedet. Nærhet til 
samarbeidspartnere (skole, helsetjeneste, 
lege, arbeidsgivere). 
 
God tilgjengelighet. 
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arenaer de møtes på, økonomi, 
forventninger og krav.  
Får til et nært samarbeid med 
ungdommen og oppfølgingstjeneste, 
skole, helse, BUP/VOP.  
 

Ulempe Avstand. Hvor mobil er ungdom i dag? 
– dårlig utbygd offentlig transport.  
Blir mange usynlige ungdom, da de 
sitter hjemme. Helhetsbildet 
forsvinner i større eller mindre grad. 

Ulemper som ved full integrasjon bare i 
noe mindre grad. 

Ofte kjennskap til bruker – eller familie – er 
forutinntatt. Fare for stigmatisering. 

Risiko  Jo svakere brukergruppen er jo mer behov 
for nærhet 

Kjenner ikke godt nok til ukjente bransjer. 
Veileder på et smalt arb.marked. Bruker blir 
innelåst. 

    
Målgruppe: Innvandrere Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 
Fordel Likebehandling i kommunene som 

NAV kontoret server. NAV får et 
større arbeidsmarked som vi får 
innsikt i og kan få til arbeids- og 
språkpraksis hos.  Mulighet for 
teamarbeid. Større fagmiljø. 
 

Samme som ved full integrasjon bare i 
mindre skala. 

Lokalkunnskap i fht. språk-/arb.treningsplasser   
Nærhet til  den enkelte bruker og 
samhandlerene – eks. flyktningetjenesten 
 

Ulempe Utfordringer i forhold til språk og 
digitale løsninger.  
Lite mobil gruppe.  
De som ikke bor i kommune  der NAV 
kontoret ligger vil få større fravær fra 
skole/aktivitet, ved møte på NAV 
kontoret.  
Får større utgifter på offentlig 
transport.  
 

Samme ulemper som ved full integrering 
men i mindre skala. 
 

Språkvansker  
Ofte lav kompetanse.  
Få arb.plasser til personer med lav 
kompetanse. 
Uforutsigbar gruppe. (Traumer, - vold.) 

Risiko Er tapere i forhold til økonomi – 
større utgifter.  
Dårligere tjenestetilbud.  
De kan ikke benytte telefon og digitale 

Jo svakere brukergruppen er jo mer behov 
for nærhet 
 

Språkvansker –  
Uforutsigbar - eks. traumatisert ev. voldelig. 
Språk. Vi snakker forbi hverandre. 
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løsninger på samme måte som andre, 
hvis språk er en utfordring. 

    
Samarbeidspartnere Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel NAV og samarbeidspartnere må bli 
mer digitalisert. 
 
De kommunale samarbeidspartnere i 
vertskommunen har fortsatt nærhet. 
Felles samarbeidspartnere trenger 
kun å forholde seg til et NAV kontor i 
stedet for fem, slik det er i dag.  
 

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala. 
Fysisk nærhet til NAV kontoret der hoved-
/avdelingskontor er lokalisert. 

Lokalkunnskap. Oversikt over hvem de er – og 
hvordan de er organisert f.eks.  
leger/behandlere, arb.givere, OT, eksterne 
enheter i NAV, vekstbedrifter o.l. 
Enklere å samhandle med «kjente» parter.  

 

Ulempe Større utfordringer med å få til 
samarbeidsmøter med 
samarbeidspartnere som følge av 
store avstander. Manglende digitale 
løsninger hos flere parter i dag. 
Mindre tilgjengelig for 
samarbeidspartnere i kommunene 
utenfor NAV kontorets 
vertskommune. 

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala. 

Man må forholde seg til mange forskjellige 
NAV kontor. Varierende kompetanse. 

Risiko Mindre tid til brukere og 
samarbeidspartnere, og mer tid på 
reise. 

Mindre samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere 

Vi «bruker opp» arb.giverne. Nav blir lite 
attraktiv som leverandør av arbeidskraft. Får 
ikke direkte tilmeldte oppdrag. 

    
Økonomiperspektivet Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

 
Fordel Sparer husleieutgifter. 

Nye data og digitale løsninger 
reduserer reise- og portoutgifter. 
Effektivisering av ledelses- og 
administrative funksjoner. 
 

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala 

God oversikt over kontorets budsjetter 

Ulempe Økte utgifter ift. 
reiseutgifter på ansatte i arbeidstiden.  

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala. 

Mindre slagkraft 
Innfløkte systemer – tid- og ressurskrevende 
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Økt kompetansebehov. 
Utfordringer i ft bruk av bil 
(Privat/egne NAV biler) 
Behov for nye mobile dataløsninger, 
mobiltelefoner mm.  
Utfordringer for kommunene i fht de 
kommunale dataløsninger, ulike 
systemer i dag, og en bør få samme 
system i alle kommunene. 
Kommunene er ikke så digitale som 
de statlige i fht data og 
saksbehandlingsløsninger.  
 

Risiko Kan komme uforutsette utgifter med 
omstillingen, som vi ikke ser i dag.  
Økt turn-over. 
 
Endring i brukermønster 

Økte kostnader til reiser og lokaler 
-mister offentlige arbeidsplasser i 
distriktene gir som ringvirkninger for lokalt 
næringsliv 
-kommuner mister skatteinntekter 
 

Ved fravær- lære opp en stedfortreder godt 
nok. 
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Mai 2018 

Pilot Nye Nav Narvik 

 

 
Pilot Nav Narvik 
Fra tre til ètt kontor 

Knut Erik Dahlmo, Linda Hegge, Lene Fjelldal 
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INNLEDNING 
Regjeringen la våren 2017 frem en Stortingsmelding (st.m96S) om endringer i kommunestrukturen i 
Norge. 8 juni 2017 ble det vedtatt at kommunene Narvik, Ballangen og Østre Tysfjord skal slås 
sammen til èn kommune med virkning fra 1.1.2020.  
 
Som en konsekvens av dette, vil det også bli etablert et nytt NAV-kontor fra samme tidspunkt.  
Det er i denne forbindelse nedsatt en prosjektgruppe bestående av lederne for de 3 kommunene 
(Kolbjørn Karlsen, Inger Johanne Amundsen og Kristian Løvslett), prosjektleder Knut Erik 
Dahlmo,Linda Hegge Markedskoordinator Nav,  NAV Nordland, prosjektleder Fellesnemnda Viggo 
Dale, ansatterepresentant (Lene Fjelldal, NAV Ballangen) og kommunalsjef Per K.Caspersen, 
Gratangen kommune  
(Det vil avklares medio juni 2018 hvorvidt Gratangen kommune vil inngå et interkommunalt 
samarbeid med NAV Narvik).  
 
25. april vedtok kommunestyret i Evenes å ta opp forhandlinger med Nav Narvik om etablering av 
nærvær av Nav i Evenes. Det er altså kun den kommunale delen det trenges vertskommuneavtale 
for.  I det videre arbeid må det derfor hensynstas at iverksettelsesdato her må være innen 1/1-2019. 
 
Det er under utarbeidelse en prosjektplan som definerer rammene for det videre arbeid. Dette 
notatet har som målsetning å klargjøre noen overordnede rammer for arbeidet, samt prinsipper for 
prosessen i arbeidsgruppene fremover. 
Utgangspunktet har vært basert på stortingsvedtak om kommunesammenslåing av Narvik, Ballangen 
og Østre Tysfjord.  
 
 
Dette dokument har 2 hovedfokus: 

1) Å beskrive de overordnede forhold vi vurderer må være avklart/til stede for at vi skal kunne 
agere som ètt kontor fra høsten 2018. Her har arbeidsgruppa vurdert 12 ulike forhold,  og 
dette vil være hovedfokus i dokumentet. 
  

2) Gi innspill til organisering og metode i de arbeidsgrupper som etableres. 
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DEL 1) FRA TRE TIL ETT KONTOR – OVERORDNEDE FORHOLD FOR Å AGERE SOM ÈN ENHET 
Det er ytre omstendigheter (stortingsvedtak) som ligger til grunn for den organisasjonsendringen 
som skal inntre 1.1.2020. Det er et poeng at en allerede fra høsten 2018 kan begynne å agere som en 
enhet. Pr. i dag er de 3 kontorene selvstendige enheter. 
I NAV Narvik er det allerede besluttet innført den såkalte Nordlandsmodellen (som omhandler 
oppfølging av arbeidssøkere med standard innsatsbehov).  

1) MÅLBILDE NAV NARVIK 1.1.2020: 

Vi må kunne konkretisere ett målbilde og strategier for det nye kontoret: ( Hva er hovedfokus, 
tenkt arbeidsmetodikk, konkrete mål/effektoppnåelse 

Arbeidsgruppas forslag : MÅLBILDE FOR NAV NARVIK 1.1.2020 

Målområde Hovedfokus Metode Mål/effektoppnåe
lse 

Utfordringer 

Større 
kompetansemiljø 

 

Sammenslåing 
av tre kontor, 
samt mulig 
interkommuna
lt samarbeid 
(Gratangen) 

Digitalisering 
frigjør 
oppf.ressurser. 
Implementering av 
«best practice»  

 

Bedre tjenester til 
brukerne der de 
er.Bedre 
målretting av 
innsats overfor 
prioriterte 
grupper. 

Motstand fra 
ansatte ved 
mangl.involvering
? 

Sikre riktige 
tjenester i tre 
lokasjoner. 

Enhetlig 
markedsarbeid 

Fremstå som 
et myndig og 
løsningsorient
ert NAV-
kontor 

God kunnskap om 
markedets 
arbeidskraftbehov. 
Sikre godt 
samarbeid med 
aktører i 
arbeidslivet. 

Være den 
foretrukne 
samarbeidspartner 
for bedrifter i 
regionen. Være 
pro-aktiv på 
relevante arenaer 

Inngått 
rekrutteringsavtale
r med et utvalg 
store aktører 

Balansere 
driftsmessige 
utfordringer opp 
mot 
utviklingsrettet 
arbeid? 

Rollen som 
samfunnsaktør 

 

Fremstå som 
en tydelig 
samfunnsaktør 
i regionen 

Formidle 
kunnskapsbaserte 
erfaringer til 
relevante aktører 

Tydelig 
kommunikasjonspl
an 

Øke kunnskap og 
forståelse om i 
offentligheten om 
NAV sin rolle 

Hvordan nå frem 
på relevante 
beslutningsarena
er? 
Ressursspørsmål? 

Rettssikkerhet  Lik behandling 
av brukere 
uavhengig av 
bosted, 
herunder 
ivareta 
samiskspråklig 

Utvikle 
Nordlandsmodell 
på flere 
fagområder 

Likebehandling og 
ensartet praksis  
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kompetanse  

Sikkerhets/-
sårbarhetsvurderin
ger 

 

Sikre ansatte 
en trygg og 
god 
arbeidssituasjo
n 

Ny og mer robust 
organisering gir 
økt handlingsrom 
for omdisp.av 
ressurser ved 
fravær 

Minimalt med 
uønskede 
/trusselsituasjoner. 
Trygg og effektiv 
drift 

Ny organisering 
fordrer 
medvirkning fra 
ansatte. 
Arealeffektiviseri
ng skaper 
utfordringer? 

 

Mer effektiv og 
stabil drift 

Større 
organisasjon 
gir økt 
handlingsrom. 
Synergieffekte
r av å være 1 
og ikke 3 
enheter 

Ny 
organisasjonsplan. 
Etablering av 
adm.enhet i det 
nye kontoret 
forenkler 
administrative 
rutineoppgaver. 

Frigjøring av 
ressurser til å 
jobbe mer effektivt 
med brukere med 
større 
bistandsbehov. 

Forankring i 
kontorene? 
Endringsmotstan
d? 

Mindre 
kontrollspenn 

 

Færre ledere 
og enklere 
struktur 

Ny organisering og 
færre ledere gir 
mer effektiv drift 
og mer ensartet 
praksis 

Som foregående Se foregående 

2).  Tilstrekkelige ressurser i prosjektperioden 

* Det er helt nødvendig å avsette øremerkede ressurser  til å iverksette/implementere «det nye 
kontoret». Det innebærer også å gjøre valg på hva som skal prioriteres ned.  

Arbeidsgruppas anbefaling:  at det settes av en koordineringsressurs som har overordnet ansvar for 
«produksjon» av dokumentasjon i nært samarbeid med, og med rapportering til prosjektgruppa.  

3). Utarbeide en grov skisse/idè til organisasjonskart:  

* For å ha ett bilde av hvilke avdelinger/fagteam og ikke minst oppgaveløsning i de 3 ulike lokasjoner. 
Ved evt. inngåelse av vertskommuneavtale opp mot Gratangen/Evenes er det viktig å avklare 
tjenesteinnhold/omfang.  
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4). Forenkle beslutningsordning og lederskap: 

* Dette gjelder ift. ressursbruk, økonomi og tiltak ut fra hvordan vi ser det formålstjenlig å organisere 
kontoret. Det innebærer også å gå fra en TO-koordinator til en TO-leder. (må gjøres i samarbeid med 
nav-kontorene og Nav-Nordland/kommunene via partnerskapet?) 

Ved å "myke" opp linjene mellom kontorene og få til beslutningslinjer mellom kontorene og "ikke" 
via NAV Nordland, åpner dette opp for en mere smidig løsning til å kunne bistå det enkelte kontoret i 
de tilfeller der de t oppstår utfordringer etc.  Lederstillingen må avklares/utlyses parallelt. 

Arbeidsgruppens anbefaling:  

 Det må utarbeides en oversikt som tydelig viser hva som tilhører beslutningslinjene i hhv. 
stat og kommune. Ledelse og fullmakter til èn leder av det nye kontoret avklares i 
partnerskapet, men daglig ledelse for ansatte utøves som i dag i de ulike kontorer. 
Partnerskapet påbegynner prosessen med utlysning av lederstilling.  

5) Delegasjonsreglement for leder må være avklart:  

 -Arbeidsgruppas anbefaling:  at dagens delegasjonsbestemmelser fra kontorleder 
gjennomgås slik at det er mulig å delegere ansvar for deltakelse og fremdrift til øvrige 
(avdelingsledere m.v.). Dette må omhandle både fagsystemer og økonomi/tilstedeværelse. 

6.) Felles MBA/Frikjøp til organisasjoner:  

* Arbeidsgruppa anbefaler:  Rask etablering av felles MBA: Et viktig element for å kunne 
opptre som èn enhet, er å raskt etablere et prosjekt-MBA (medbestemmelsesapparat). Dette 
vil være et viktig organisatorisk grep for å sikre medvirkning fra ansatte til den nye 
organisasjonen er formelt organisert og på plass. Det er nå formelt avklart at slike 
midlertidige løsninger er i tråd med gjeldende regelverk for ansatte medvirkning, og 

Kontorleder 

Nav Leder 

Oppfølging 

Helhetlig oppfølging Unge under 30 år 

Oppfølging 
Voksne (helhetlig) 

Oppfølging 
Sosiale tjenester 

Ass. Nav 
Kontorleder 

Stabsenhet 
HR, Økonomi m.v.  
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erfaringer fra andre prosesser1 dokumenterer at dette er viktig å få på plass så tidlig som 
mulig. 

Kommunesammenslåingen vil innebære en virksomhetsoverdragelse fra alle de 
opprinnelige kommuner til den nye kommunen. Dette berører særskilt kommunalt ansatte 
på Nav-kontor som slås sammen ved kommunesammenslåing. Det er viktig at lov/avtaleverk 
ikke blir «utvannet» med de tilpasningenen som gjøres før sammenslåing.  Det er viktig å 
unngå en situasjon som reduserer ansattes muligheten til samme informasjon, drøfting og 

medbestemmelse som ved virksomhetsoverdragelse. Det kan være ett forslag til 

vurdering med utvidet frikjøp av tillitsvalgte tidsavgrenset til omstillingsprosessen. 

7) a) Kommuneperspektivet må avklares:  

* Dersom vi skal jobbe som ett kontor, er det sentralt å avklare hvor beslutninger forankres?.              
(i fellesnemd for ny kommune eller i 3 selvstendige kommunestyrer/formannsskap).  Mens arbeidet 
med denne rapporten pågikk la Fellesnemda ned sitt arbeid i vedtak av 23/4-17, så pr. dato vil 
beslutninger måtte tas i 3 separate kommunestyrer, med mindre det kan gjøres vedtak om at 
partnerskapet beslutter. 

 Arbeidsgruppas anbefaling:  Det nye kontoret må operere med èn beslutningslinje.  Dette 
tas opp i partnerskapet. Det gjelder også konflikthåndtering. 

7b) Spesielt om interkommunalt samarbeid etter sosialtjenesteloven:  

 Sosialtjenesteloven  § 3 åpner for «to alternativer» når det gjelder hvem som har ansvar for å 

utføre oppgavene etter loven. At kommunen utfører oppgavene etter loven selv. Eller at 

kommunen delegerer etter reglene i kommuneloven.  

 Oppgaver etter sosialtjenesteloven skal ivaretas av NAV-kontoret, jf. NAV-loven § 13. Det 

følger av NAV-loven § 14 at kontoret skal «opprettes ved avtale mellom Arbeids- og 

velferdsetaten og kommunen». Videre står det følgende i tredje ledd: «Hvis kommunen 

delegerer sin myndighet til et interkommunalt organ eller en vertskommune, kan avtalen 

inngås med dette organet eller vertskommunen» 

 

 Det er dermed ikke adgang til samarbeid mellom kommuner om ansvaret etter 

sosialtjenesteloven, uten at dette er i form av interkommunalt samarbeid. Med en slik avtale 

kan kontorene behandle saker på vegne av…  Se også eget notat om interkommunalt 

samarbeid/vertskommune 

8) Workshop for alle ansatte: 

Arbeidsgruppa anbefaler: Workshop for alle ansatte tidlig høst med hvor prosjektplan, milepæler og 
overordnede rammer blir presentert slik at vi kan etablere ett eierskap og få delaktighet ift. 
deltakelse i arbeidsgrupper. 

 Ved organisasjonsendringer (kontorsammenslåing), vil det være et av flere mål at en over tid 
kan utvikle en felles organisasjonskultur. Flere prosesser i NAV (Værnes, 
Lillehammer/Gausdal, m.fl) dokumenterer betydningen av at ansatte i den nye 
organisasjonen, trenger å bli kjent med sine nye kolleger, som et grunnlag for godt fremtidig 

                                                           
1
 Evalueringsrapport prosjektmba Værnes-prosjektet 
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faglig samarbeid. En bør derfor raskt etablere møtearenaer hvor både faglige og sosiale 
elementer kan inngå. Det kan derfor være en prioritert oppgave i første omgang å 
gjennomføre en prosessdag, hvor en gir ansatte en god innføring i bakgrunn for de beskrevne 
prosesser, gjerne supplert med en workshop hvor ansatte kan gi innspill som kan være av 
stor betydning for arbeidsgruppenes virke. Det er gjort gode erfaringer med slike 
prosessdager i de to andre pilotene (Indre Salten og Sør-Salten), som kan overføres 
prosessen i Ofoten. 
 

 9) Kompetansekartlegging: 

Arbeidsgruppa anbefaler:  En leder/avdelingslederstyrt  kompetanse kartlegging av ansatte for  å 
kunne anbefale en oppgavefordeling på de ulike lokasjoner. 

10) IKT/fagsystemer: 
Arbeidsgruppa anbefaler: En gjennomgang på kommunal side ift. å kunne jobbe på tvers og 
dele nødvendig faginfo ut fra organisering av tjenester.  
- Det vil være naturlig å bygge videre på allerede vedatt IT-strategi for nye Narvik 

kommune, og som kommunalt fagsystem må Visma Velferd foretrekkes. 
- NAV Narvik har som ledd i utviklingen av det nye NAV-kontoret, søkt Fylkesmannen i 

Nordland om prosjektmidler til en prosjektressurs, bl.a knyttet til utvikling av de sosiale 
tjenestene i det nye NAV-kontoret.  

11). Skisse over «digitalt samarbeid»,: 

 Arbeidsgruppen anbefaler: utarbeidelse av skisse og opplæringsplan for det digitale 
samarbeidet. Det være seg bruk av skypeløsninger til å gjennomføre 
møter/informasjonsmøter, mobile kontorer m.v., effekter og bruk av Nordlandsmodellen på 
øvrige fagområder m.v.   

12.Kommunikasjonsstrategi: 

For at arbeidet med å agere som ett kontor skal lykkes er det viktig at også intern/ekstern 
kommunikasjon om prosess og endring kommuniseres tydelig.                            
Arbeidsgruppa anbefaler å implementere hovedprosjektets kommunikasjonsplan. 
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DEL 2) ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPENE 
Fra prosjektplanen (pkt.2.10) heter det følgende; 
  
"Fremdrift i prosjektet vil bli organisert i arbeidsgrupper som får som hovedoppgave å kartlegge samt 
foreslå hvordan det fremtidige NAV-kontoret skal fungere. Arbeidsgruppene kan organiseres med 
fokus innen følgende områder: 
 
Tidlig i prosjektet besluttet vi å ivareta følgende forhold:  

Kompetansekartlegging / kompetansebehov/kompetanseplan 

Rollebeskrivelser og prinsipper for samhandling på tvers 

Organisering og arbeidsprosesser  

Lokalisering 

Interkommunalt samarbeid 

Gjennomgang / etablering av rutiner 

Kultur 

HMS, Sikkerhet og beredskap 
 
 
Arbeidsgruppens anbefaling:  

 I etterkant av gjennomført workshop for ansatte opprettes det 2 arbeidsgrupper:  
 

1. Gruppe med ansvar for tjenesteinnholdet:  Skal  beskrive hvilke tjenester som skal leveres, 
hvordan de skal leveres og hvilken kompetanse som kreves. Både statlige og kommunale 
tjenester skal leveres helhetlig" 

2. Gruppe med ansvar for interne forhold: Beskrive og foreslå løsning på interne forhold, dvs. 
oppgaveløsning i stabsavdeling, rutiner, kultur, HMS/sikkerhet beredskap. 

 
Det anbefales videre at prosjektgruppa utarbeider en milepælsplan for arbeidsgruppene på 
leveranser.  
 
INNSPILL TIL METODIKK FOR ARBEIDSGRUPPENE 
Som et utgangspunkt for arbeidsgruppenes tilnærming, foreslås det en modell for 
kvalitetsforbedring. Dette er en tilnærming med svært mange likhetspunkter med LEAN, en metode 
mange kommuner anvender i arbeidet med kontinuerlig forbedring av f.eks helsetjenester (se 
vedlagte foil fra Kunnskapssenteret). En slik tilnærming tar utgangspunkt i fem faser;  
  
1. FORBEREDE  
I oppstarten vil det være naturlig å ha en dialog om erkjennelse av behov for forbedring. Dette 
omfatter både ansatte og ledere. En vil nok oppleve at det er ulik praksis på en del områder, så det er 
nødvendig at alle impliserte er involvert i disse diskusjonene slik at en er omforent om prosessen og 
forbedringsarbeidet. Her må en også trekke inn det relevante kunnskapsgrunnlaget (rapporter, 
styringsdokumenter, relevante prosesser, kommunereform, forskning, erfaringer og brukerkunnskap, 
m.m) 
  
2. PLANLEGGE.  
I planleggingsfasen vil en mer konkret kartlegge behov og hvilken praksis som gjelder på de ulike 
fagområdene. Det kan være fornuftig når en setter mål, at disse samsvarer på måleindikatorer både 
hos NAV  og kommunen. Som en del av dette arbeidet, kan en identifisere og utvikle forbedringstiltak 
rundt "best practice".  
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3. UTFØRE  
I denne fasen bør en prøve ut og tilrettelegge ny praksis. Det er utviklet nye digitale verktøy som 
letter samhandlingen  med brukere og samarbeidspartnere, og arbeidsgruppene bør ta høyde for det 
i sitt arbeid. Det er viktig at en har tatt høyde for en skikkelig forankringsprosess i de to foregående 
fasene, og ikke hopper rett på denne (tiltaks)fasen! 
  
4.EVALUERE  
Det er viktig at en måler og reflekterer over måloppnåelse. Om denne ikke er tilfredstillende, hva er 
årsakene? Det er viktig å ha med seg dette elementet, slik at en hele tiden jobber kunnskapsbasert. 
  
5.FØLGE OPP  
Det skjer kontinuerlig endringer både i teknologi og utvikling av arbeidsmetodikk, og av flere grunner 
kan det bli tatt i bruk ny praksis. Dette er viktig for å sikre videreføring av god praksis, og en kan 
gjennom dette få satt erfaringene i et system og gi grunnlag for kontinuerlig forbedring. 
  
En erfaring med bruk av en slik metode, er at det ofte kan være både nødvendig og hensiktsmessig å 
gå tilbake til tidligere faser. Det tilrådes at arbeidsgruppene anvender en slik tilnærming. 
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OPPSUMMERING:  

Dette dokumentet har vurdert og skissert de overordnede forhold som må være avklart før det vil 
være mulig å etablere ett kontor fra høsten 2018.  

Vårt arbeid har i hovedsak fulgt gjeldende stortingsvedtak om kommunesammenslåing, og 
identifisert 12 ulike områder som må jobbes med parallelt for at tre kontor skal kunne agere som ètt 
fra høsten 2018. 

1) Målbilde Nav Narvik 1.1.2020.  

2).  Tilstrekkelige ressurser i prosjektperioden,  

3). Utarbeide en grov skisse/idè til organisasjonskart,   

4). Forenkle beslutningsordning og lederskap, 

5) Delegasjonsreglement for leder må være avklart, 

6.) Felles MBA/Frikjøp til organisasjoner,               

7) a) Kommuneperspektivet må avklares,  

7b) Spesielt om interkommunalt samarbeid etter sosialtjenesteloven,  

8) Workshop for alle ansatte,  

9). Kompetansekartlegging  

10) IKT/fagsystemer,  

11). Skisse over «digitalt samarbeid» og  

12). Kommunikasjonsstrategi. 

 

NB; Arbeidsgruppa anbefaler at partnerskapsmøtet 16.mai 2018 også 
inkluderer Evenes og Gratangen, og at de i dette møtet fatter en beslutning 
knyttet til hvorvidt man ønsker å fremlegge ett forslag til respektive 
kommunestyrer om vertskommuneavtale med Nye Narvik kommune.  

På den måten vil det videre arbeide i prosjektet få avklart hvilken grad av 
involvering det vil være naturlig å ta med i det videre arbeide.  
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NAV i Nordland i ny tid 
 

Gjennom partnerskapsprosjektet «NAV i Nordland i en ny tid», skal det gjennomføres en 

organisasjonsmessig utvikling av partnerskapet NAV i Nordland mellom kommunene og 

NAV Nordland.  

Piloten i Ofoten (bestående av NAV-kontorene i Narvik, Ballangen og Tysfjord), er en av tre 

piloter i Nordland. I arbeidet med piloten er det åpnet opp for å inngå interkommulat 

samarbeid med andre kommuner i regionen.  

De to andre er pilot Indre Salten (bestående av NAV-kontorene i Beiarn, Fauske, Sørfold, 

Saltdal og Hamarøy) hvor en vertskommunemodell kan være aktuell, mens den siste piloten 

er Sør-Salten (bestående av kontorene i Meløy, Rødøy og Gildeskål), hvor en ønsker å 

utforske handlingsrommet faglig og administrativt gjennom tett samarbeid.  

I sum skal pilotene danne modell for hvordan NAV utvikler tjenestetilbudet i  Nordland. 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Sammenslåing av NAV-kontorene i Ofoten er basert på stortingsmelding nr. 33: «Nav i en ny 

tid – for arbeid og aktivitet» og Nav prosessen «Myndige og løsningsdyktige Nav kontor».  

Konklusjonen i utredningene er, NAV-kontorene må utvikles til for å møte utfordringene i 

fremtiden gjennom å bli mere myndige og løsningsdyktige. 

Regjeringen la også frem meldingen i St.prp 96S våren 2017, hvor det ble besluttet at Narvik, 

Ballangen og østre Tysfjord skal slås sammen til en kommune.  

Med denne bakgrunn ble det i partnerskapet i Ofoten besluttet å etablere et prosjekt som skal 

arbeide for sammenslåing av NAV-kontorene i de samme kommunene. Målet er at NAV-

kommunene skal følge prosessen med sammenslåing av kommunene, og at det nye kontoret 

skal være operativt senest 01 januar 2020. 

 

1.1 Stortingsmelding 33 

I stortingsmelding 33 (2015-2016) konkluderes det med at NAV må rigges for å møte 

utfordringene i samfunnsutviklingen som kan oppsummeres ved at;  

 Flere har behov for trygdeytelser og det er økning blant unge stønadsmottakere. 

 Vi får flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer. 

 Arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser for 

ufaglærte. 

 Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker. 

 Høyt frafall fra videregående skole – 1 av 3 fullfører ikke videregående skole. 

For å møte utfordringene med å bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, må NAV-

kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og profesjonalisering.  

Et av virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og omstrukturering, som vil føre til 

større og færre NAV-kontor. 

 

1.2 Omverdensanalysen til NAV 

Omverdensanalysen til NAV konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes fortsatt 

sterk befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. NAV vil få flere 

brukere og områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil vokse særlig mye
1
.  

Omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og 

arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.  

Vi kan komme til å oppleve perioder med økt strukturarbeidsledighet og det er risiko for at 

flere blir varige stønadsmottakere, noe som stiller større krav til NAVs 

arbeidsmarkedskompetanse og evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet. 

                                                 
1
 NAV Langtidsrapport 2016-2030 
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Arbeidsmarkedet kan bli mer delt. Vi kan forvente lav arbeidsledighet blant høyt utdannende 

og yrkesfagutdannede og særlig innen yrkesfagene vil det bli stor mangel på arbeidskraft.   

Dette vil kreve at NAV-kontoret må rigges for å være i stand til å foreta raske 

omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og 

helsesektoren. 

 

1.3 Indeks Nordland 

Indeks Nordland for 2018 tegner ett stort utviklingspotensiale for region Ofoten
2
. Dette 

spesielt knyttet til næringer innen havbruk, kraftutbygging og transport/logistikk.  

Sammenlignet med øvrige regioner i Nordland faller Ofoten til siste plass i rangeringen. Vi 

har den nest svakeste veksten i omsetning, mens lønnsomheten imidlertid er høy. Vi har høy 

verdiskapning pr. omsatt krone. Men, veksten i sysselsetting, befolkning og tilflytting av unge 

voksne er den laveste av alle regioner i Nordland. Alle 6 kommuner som omtales som Ofoten 

har hatt befolkningsnedgang. Ofoten har en utfordrende kommuneøkonomi, der 3 av 

kommunene (Ballangen, Tjeldsund og Tysfjord) rangeres i rød sone og med betydelige 

økonomiske utfordringer. Det har stor betydning også for fremtidens Nav kontor. 

 

1.4 Kommunereformen 

Regjeringen la våren 2017 gjennom St.prp 96S fram forslag om en ny kommunestruktur i 

Norge, og Stortinget fattet sitt vedtak 8. juni 2017: i vedtaket ble det bl.a bestemt at Narvik, 

Ballangen og Østre Tysfjord skal slås sammen til en kommune.  

 

1.5 Endring av rammevilkår 

Det foregår en stor satsing i utvikling av blant annet NAV sine digitale løsninger, noe som gir 

NAV nye muligheter til å følge opp brukere gjennom å utvikle sine tjenester.  

Utviklingen av Nav sine tjenester for de store målgruppene gir oss mulighet for å fokusere på 

kvalitet og dybdetjenester til de som trenger det mest. Endrede rammebetingelser gjør at vi må 

tilpasse Nav sin organisering av tjenestetilbudet.  

Rammebetingelsene er blant annet beskrevet i; 

 Ekspertutvalgets sluttrapport april 2015
3
 

 Stortingsmelding nr. 33: Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet
4
 

 Nav prosessen Myndige og løsningsdyktige Nav kontor 

 Nav prosessen framtidig regional struktur i nav 

 Kommunereformprosessen
5
 

                                                 
2
 Indeks Nordland 2018 

3
 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppens-forslag-til-et-bedre-nav/id2404844/ 

4
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/?q=NAV i Ny tid 

5
 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/kommunereform/id2548377/ 
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 Økonomiske rammebetingelser i Nordland, geografi og demografi. 

I kommunereformen ble det besluttet at den Nye Narvik Kommune som består Narvik, 

Ballangen og Tysfjord Østside skal være operativ fra og med 1 januar 2020. Den nye 

kommunestrukturen fører til at NAV-kontorene i de samme kommunene må slås sammen til 

ett NAV-kontor.  

 

Den 20 september 2017 ble det, i partnerskapet for Ofoten, besluttet å etablere en 

arbeidsgruppe som har i oppdrag å utarbeide planer for sammenslåing av NAV-kontorene i 

Narvik, Ballangen og Tysfjord Øst til ett NAV-kontor. 

 

1.6 Piloten 

I forbindelse med sammenslåing av NAV-kontor er det naturlig at prosjektet ser de 

nærliggende kommunene som en arbeidsmarkedsregion. I prosjektarbeidet er det derfor lagt 

opp til at NAV-kontorene også ser på mulighetene for å etablere interkommunalt samarbeid 

med nærliggende kommuner. Et samarbeid med nærliggende kommuner vil ta utgangspunkt i 

at det finnes en naturlig felles bo- og arbeidsmarkedsregion.  

 

Ferdigstilling Hålogalandsbrua høsten 2018 forsterker dette ytterligere ved at avstander til 

kommuner i bla Sør-Troms blir kortere. Dette gir muligheter til å vurdere hele 

Hålogalandsregionen under ett, noe som kan føre til; 

 

 En utdanningsregion 

 Ett ungdomsmiljø på tvers av kommunegrenser 

 En tiltaksregion (statlige virkemidler) 

 Behov for spesialisering og økt spisskompetanse i NAV-kontorene, fordi brukerbehov 

og brukersamhandling endres 

 

Arbeidsgruppen har startet piloten i Ofoten og prosjektet har lokalisert to parallelle løp: 

 

1. Innfasing av Nav i Nye Narvik kommune 

2. Interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester i Nav som omfatter kommunene 

Nye Narvik og Gratangen. Evenes kommune er også en naturlig kommune å 

samarbeide med. Kommunestyret i Evenes besluttet den 22 februar 2018 at NAV-

kontoret skal samarbeide med Nye Skånland, men gjorde 23.4.18 nytt vedtak om å 

utrede samarbeid mot Nye Narvik.  

 

Gjennom pilot Nye Narvik og større kompetansemiljø vil dette kunne ha effekt på følgende 6 

områder: 

1. Marked og tiltaksarbeid 

2. Ungdomsarbeid 

3. Flere fremmedspråklige ut i arbeid 

4. Etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud 

5. Ansattes kompetanse 

6. Ledelse og styring 
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1.7 Prosjektmål 

Hovedmål 

 

Det skal utredes grunnlag for, og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i 

Ofotregionen.  Dette innebærer følgende: 

  

1. Prosjektet skal utarbeide en modell for organisering av det myndige og 

løsningsdyktige Nav kontoret.  

 

2. Prosjektet skal beskrive tjenesteinnholdet som belyser hvilke tjenester som skal 

leveres, hvordan de skal leveres og hvilken kompetanse som kreves. Både statlige og 

kommunale tjenester skal leveres helhetlig. 

 

Prosjektet legger til grunn en likeverdighet i partnerskapet mellom stat og kommune, og 

lanserer følgende hypotese:  

 

Det er mulig å få til bedre tjenester og mer effektiv organisering av tjenesteleveransen 

i NAV gjennom samarbeid mellom de berørte kommunene ut fra rammene gitt i 

kommuneloven og i NAV-loven. Utredningen skal vise fordeler og ulemper med 

samarbeid gjennom alternativ organisering i regionen.  

 

Delmål/mål for samarbeidet: 

 Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidsparter 

 Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattkompetanse, ledelse etc.) 

 Felles bedriftskultur for ansatte 

 Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, kompetanse 

og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse) 

 Økt måloppnåelse for NAV sin overordnede målsetting (flere i arbeid og aktivitet og 

færre på passive ytelser) 

 Frigjøring av ressurser som kan rettes mot brukere med behov for tettere dialog 

gjennom bedre ressursutnyttelse  

 Bedre utnyttelse og videreutvikling av tilgjengelige virkemidler /tiltak (stat/kommune) 

 

1.8 Rammer 

Prosjektet har lagt til grunn; 

 Gjeldende kommunestruktur 

 Beslutning om sammenslåing av kommunene Narvik, Ballangen og Østre Tysfjord. 

 Økt digitalisering av tjenester og selvbetjeningsmuligheter 

 Nye politiske signaler for NAV – jfr. også ekspertutvalgets rapport mars 2015 

 Organisatoriske endringer besluttet av kommunene eller NAV Nordland i 

prosjektperioden 

 Rammebetingelser for ressurstildeling for både stat og kommunene 
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1.9 ORGANISERING 

 

1.9.1 Styringsgruppe 

Består av: Partnerskapet for de kommunene i TO-Ofoten som er med i prosjektet utgjør 

styringsgruppen. Ved et eventuelt interkommunalt samarbeid med Gratangen- og Evenes 

kommune må det vurderes om styringsgruppen skal utvides. 

  

 

1.9.2 Prosjektledelse 

Prosjektgruppa bestående av:  
- Knut Erik Dahlmo   (Nav Nordland) 

- Kolbjørn Karlsen   (Nav leder Narvik)  

- Inger-Johanne Amundsen  (Nav leder Ballangen) 

- Kristian Løvslett   (konstituert Nav leder Tysfjord)  

- Steinar Sørensen   (Rådmannsutvalget Ofoten) Går ut 1 mars 2018 

- Linda Hegge    (Markedskoordinator). 

- Lene Fjelldal    (tillitsvalgtrepresentant)  

- Per Kvaale Caspersen  tiltrer medio februar 2018 fra Gratangen kommune 

- Viggo Dale    Prosjektleder for NYE Narvik. Deltar ved behov 

 

Kontaktperson Narvik kommune IKT er Tim Skau 

 

1.10 Arbeidsgrupper 

Fremdrift i prosjektet vil bli organisert i arbeidsgrupper som får som hovedoppgave å 

kartlegge samt foreslå hvordan det fremtidige NAV-kontoret skal fungere. Arbeidsgruppene 

kan organiseres med fokus innen følgende hovedområder:  

 

1. Modellgruppe som ser på modellen for organisering av det myndige og 

løsningsdyktige Nav kontoret. 

 

2. Tjenesteinnholdet som beskriver hvilke tjenester som skal leveres, hvordan de skal 

leveres og hvilken kompetanse som kreves. Både statlige og kommunale tjenester skal 

leveres helhetlig. 
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2 Fordeler og ulemper samt mulige effekter av ny organisering 

Med utgangspunkt i felles bo og arbeidsmarkedsregion
6
 vil Nav i Nye Narvik kommune og 

interkommunalt samarbeid kunne gi ett bedre og mer enhetlig tjenestetilbud til arbeidssøkere 

og arbeidsgivere i regionen.  

 

2.1 Fordeler, ulemper og mulige effekter for ansatte og for brukere.  

Det er foretatt en vurdering fra det enkelte kontor på hvilke mulige effekter man kan forvente 

av at flere kontor slås sammen til ett kontor med flere kontorsteder. 

  

Generelle tilbakemeldinger på fordeler og ulemper ved å jobbe sammen: 

 

 

                                                 
6
 Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner danner geografiske områder med begrensede 

interne reiseavstander, der avgrensningen er knyttet til forholdet mellom bosted og 

arbeidssted. 

 

Fordeler Ulemper 

Større fagmiljøer med mer enhetlig praksis Tar tid å bygge en ny «kultur» og 

relasjoner til nye kolleger 

 

Mindre sårbarhet ved fravær/sykdom/ferie 

 

Ensomhet i teamet 

Ressursallokering ut fra behov Fysisk avstand til resten av teamet 

 

Større tilhørighet til ett kontor Digitale utfordringer 

 

Større utviklingsmuligheter for den enkelte Økte kompetanseoverføringskostnader 

Færre generalister. 

 

Stordriftsfordeler og løsningsroller på både 

merkantile tjenester og i brukeroppfølging 

Kulturforskjeller innad i kontorene kan gi 

utfordringer. 

 

Styrke fokuset på arbeid og prioriterte 

grupper 

Habilitetsutfordringer blir mer krevende i 

et stort geografisk område. 

  

Større mulighetsrom ift. Prosjektarbeid 

 

 

Få vurdert faglige betraktninger i nye team 

med nye synspunkter 

 

 

 

Kvalifisert avstand til beslutningsprosess 
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Mulige effekter for brukere og ansatte: 

 

Brukere Ansatte 

Mindre sårbart ift. å få bistand. Felles faglig, kulturelle og teknologisk 

likhet 

 

Enhetlig og lik praksis, større rettssikkerhet da man 

i større grad kan skille mellom rollen som veileder 

og «sambygding».  

 

Ett mer begrenset faglig kontrollspenn, 

mindre generalist. 

Fullstendig tjenestetilbud og spesialistkompetanse 

på flere fagområder 

Mer definerte fagansvarlige som kan 

«fordype» seg mer og bidra som 

ressurs 

 

Kan bli «stort». Attraktive og robuste fagmiljøer 

Lengre reisetid, og opplevelse av at 

«lokalkunnskapen» uteblir.  

Større mestringsfølelse hos ansatte 

ettersom kompetansen på hele 

fagområdet finnes i ett større kontor.  

 

Vil kunne få ett mer helhetlig arbeidsrettet 

tilbud/vurderinger idet de ansatte får større 

kunnskap om arbeidsmarked i en samlet region. 

 

Noe mer utfordrende ift. pendling, 

reise m.v.  

- Ulike satser for økonomisk stønad i kommunene. 

- Lengre geografisk avstand for brukerne ved evt. 

omstruktureringer 

- Økt distanse til lokalmiljøet og – kunnskapen  

- Økte kostnader ved reising til NAV 

 

IKT-utfordringer 

+ Økt distanse til lokalmiljøet og  – kunnskapen 

 

Større utviklings- og 

tilretteleggingsmuligheter 

Mer likhet for loven/omforent praksis Utvikle spesialisering 

 Avgrenset arbeidsområde 

 - Pendling ved evt. omstrukturering 

- Tidsbruk på «pendling» i 

   arbeidstiden  (møter, etc.) ved evt. 

   omstrukturering 

- Økt distanse til lokalmiljøet og  

-  kunnskapen  

 

 + lettere å følge de omforente  

    rutinebeskrivelsene. Felles praksis  

    innad i regionen. 
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2.2 Vurderinger av ledelse og styring 

Etableringen av ett nytt NAV-kontor vil forenkle beslutningsstrukturen og gjøre den nye 

enheten mer autonom og frigjøre administrative ressurser. 

Interkommunalt vertskommunesamarbeid fordrer samarbeidsavtale mellom samarbeidende 

kommuner. 

Fellesnemda for Nye Narvik kommune har det overordnede ansvaret for kommunalt innhold i 

sammenslutningen mellom Nav i Narvik, Ballangen og Tysfjord Øst, og NAV Nordland har 

det overordnede ansvar for statlig innhold det nye kontoret. 

Ved overføring av ansatte til vertskommunen må det inngås avtale om 

virksomhetsoverdragelse, jfr.kommunelovens § 28. 

 

2.3 Styringssignaler/rapporter  

Føringer fra direktoratet om omstillingsprosesser tilsier færre og større enheter også i fylker 

som ikke blir slått sammen, for å sikre lokalt handlingsrom. For Nordlands vedkommende er 

det antydet 34 kontor som et riktig antall enheter ut fra ny beregningsmodell. Etableringen av 

det nye kontoret (evt. supplert med ett eller flere interkommunale samarbeid), er i tråd med 

disse signalene, og gir potensiale for mer effektiv og rasjonell drift. 

 

Mulige effekter ved ny organisering i Nye Nav Narvik kan være: 

- Større og mere robuste NAV kontor med kontorsted flere steder.. 

- Delegering av ansvar til NAV kontor.  

 

3 Kommunalt tjenesteinnhold 

Det legges opp til at det etableres arbeidsgrupper som skal kartlegge omfanget, samt foreslå 

organisering av eventuelle tilleggstjenester ut over minimumsløsningen i NAV. 

I utgangspunktet legges det opp til at det nye NAV-kontoret starter opp med 

minimumsløsningen. Dette innebærer at eventuelle tjenester som NAV-kontorene har påtatt 

seg i den gamle kommunen, og som ikke vil være en naturlig del av et større NAV-kontor, vil 

bli forsøkt overført til den enheten i den nye kommunen hvor denne tjenesten hører naturlig 

hjemme. 

I det videre prosjektarbeidet vil arbeidsgruppene kartlegge omfanget av eventuelle 

tilleggstjenester, samt foreslå tjenester ut over minimumsløsningen i NAV.  

Det er foretatt noen foreløpige vurderinger av tilleggstjenester som det kan være naturlig å ta 

stilling til før arbeidsgruppene starter sitt arbeide. 

 

3.1 Foreløpig vurdering av hvilke tjenester som bør inngå i NAV kontoret. 

3.1.1 Rusoppfølging. 

Det er vurdert om rusoppfølging bør inn i NAV-kontoret. En foreløpig vurdering er at 

rusoppfølging ikke skal utføres av det nye Nav-kontoret, fordi Nav-kontoret skal ha sitt 

hovedfokus på den arbeidsrettede oppfølgingen.  
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Rusoppfølging bør gjøres av annet fagmiljø/fagkompetanse, men Nav må gjennom samarbeid 

og ansvarsgrupper ivareta ansvaret opp mot livsoppholdsytelser, bolig og arbeidsrettede tiltak. 

 

3.1.2 Husbankens bostøtte. 

Husbankens bostøtteordning bør ikke inngå i det nye NAV kontoret. Dette fordi en slik 

ordning bør forvaltes av ett eget boligkontor/boligtjeneste som også samhandler med Nav 

kontoret ift. Økonomi.  

Husbankens startlån og tilskuddsordninger bør heller ikke legges til NAV-kontoret.  

 

3.1.3 Introduksjonsprogram og Bosetting og oppfølging av flyktninger. 

I Narvik kommune ble det, i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017, besluttet at 

Introduksjonsavdelingen i NAV Narvik skulle flyttes ut fra Nav og slås sammen med 

voksenopplæringen. Det forventes at den nye enheten i kommunen vil kunne oppnå bedre 

resultater i den nye enheten.  

 

Flyktningetjenesten i Ballangen og Tysfjord ligger utenfor NAV. Det samme gjelder for 

Gratangen kommune som har gjort vedtak om å kun bosette mindreårige flyktninger. 

 

Nav kontoret bør derfor ikke ha ansvaret for administrasjon og gjennomføring av 

bosetting/oppfølging og vedtak om introduksjonsprogram. Derimot må rundskriv Q27 ligge 

til grunn for samhandlingen og aktiv deltakelse fra Nav opp mot tidlig avklaring og 

oppfølging i forhold til arbeidsrettet tiltak.  

 

3.1.4 Gjeldrådgiving. 

Nav-kontorene i Ofoten har et godt interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning. 

Tjenesten utføres pr utgangen av 2017 av NAV Narvik i samarbeid med de andre kontorene. 

Brukernes økonomi er ofte kompleks og sammensatt og for de fleste brukergrupper i Nav vil 

gjeldsrådgivningstjenesten være sentral i forhold til å kunne komme videre opp mot 

arbeidsrettede tiltak.  

Det Nye Nav kontoret vil legge til rette for at denne tjenesten videreføres. 

 

3.2 Forslag til tjenester i NAV ved ny organisering 

Det nye kontoret etableres med utgangspunkt i tjenestene som finnes i det enkelte kontor før 

sammenslåingen. Kontoret legger opp til tjenester som naturlig hører inn under NAV sine 

oppgaver og som er regulert i lov.   

 Rusoppfølging som følger av NAV loven, Folketrygdloven og sosialtjenesteloven, 

men ikke den kommunale helse og omsorgstjenesteloven 

 Kvalifisering av flyktninger til arbeid etter endt introduksjonsprogram, men med tett 

og strukturert samarbeid med kommunens flyktningetjeneste også under 

introduksjonsperioden. Rundskrivet G27 vil være førende for samarbeidet i ny 

kommune. 
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Hva som blir oppgaveløsningen i en ny organisasjon vil avhenge av drøftingene og prosessene 

som da vil iverksettes i den enkelte kommune.  

 

4 Samarbeid – internt i NAV, kommunale tjenester og eksterne samarbeidsparter 

Det nye kontoret vil fortsette samarbeidet med interne og eksterne samarbeidspartnere.  

 

De viktigste interne samarbeidspartene er; 

 NAV Nordland: 

Etableringen av et større NAV-kontor i Ofoten vil medføre større kompetansemiljø, og 

dermed øke forutsetningene for å opptre som et myndig og løsningsorientert kontor og 

bedre ivareta samfunnsaktørrollen. En mer autonom posisjon vil dermed redusere 

behovet for bistandstjenester fra NAV Nordland. 

 

 NAV Arbeidslivssenter Nordland 

NAV Arbeidslivssenter Nordland er allerede lokalisert i NAV Narviks lokaler, med 3 

årsverk. Nedslagsfeltet for Arbeidslivssenterets lokasjon i Narvik er i Ofoten, samt 

kommunene Hamarøy og Tysfjord. Med en enklere NAV-kontorstruktur i regionen, 

bedrer dette forutsetningene for samskaping og synergieffekt av enhetenes arbeid. 

  

 NAV Arbeidsrådgivning Nordland 

Samme vurdering som foregående punkt. 

 

 NAV Hjelpemiddelsentral Nordland 

Samme vurdering som foregående punkt. 

 

 NAV Arbeid og Ytelser 

Når tre kontor blir ett, legges det til rette for mer enhetlig forvaltningspraksis og 

grensesnitt mot NAV Arbeid og ytelser. 

 

 NAV Kontaktsenter 

Se foregående vurdering. Grenseflaten og tilgjengeligheten overfor Kontaktsenteret 

blir mer ensartet. 

 

NAV-kontorene har flere eksterne samarbeidspartnere. Nedenfor er det viktigste eksterne 

samarbeidspartene listet opp; 

 Leger/sykemeldere 

 Nordland fylkeskommune 

 Fylkesmann 

 OT og karrieresentrene 

 Tiltaksleverandørene  

 Kommunale tjenester som psykiatri, tildelingsenhet, barnevern og flyktningetjeneste er 

viktige samarbeidsparter.  Gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsrutiner vil ha stor 

betydning. 
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Ved et interkommunalt samarbeid med Gratangen, må det avklares hvilket 

fylkesmannsembete som skal være klageinstans for sosiale tjenester. Arbeids- og 

velferdsdirektoratet avklarer dette. 

 

4.1 Muligheter og antatte effekter  

Større muligheter til å treffe kvalifiserte samarbeidspartnere, flere spesialister. Lettere å stille 

riktig krav i forhold til bla aktivitetsplikt, både statlig og kommunal. 

 

Det kan bli lettere for brukere og samarbeidspartnere i forhold til å finne treffpunkter for 

møter og samarbeid, fordi det i noen tilfeller blir mindre geografisk avstand. 

 

5 Ansattes kompetanse 

Kompetanse består av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Ved kartlegging av 

ansattes kompetanse har vi kun tatt utgangspunkt i formell kompetanse.  

Følgende utdanningsretninger er representert i de 3 kontorene: 

1. Narvik:  Økonomisk/administrative fag både på høgskole og masternivå.  

  Barnevernspedagoger, Sosionomer, Pedagoger, Sykepleierfaglig, øvrig 

  fagkompetanse på ulike videregående nivå av praktisk art,  

2. Ballangen Sosionom, Barnevernspedagog, Ergoterapeut, Jurist, Vernepleier.  

  Fagkompetanse på ulike VG-nivå. Arbeidsrett, forvaltningsrett,  

  økonomiske og administrative fag på høyskolenivå og Rus/Psykiatri 

3. Tysfjord:  Vernepleier, Sykepleier, Førskolelærer, Samfunn, Økonomi, Data og 

  samiskspråklig kompetanse. 

4. Gratangen: Barnevernspedagog, forvaltningsrett, øk/adm,, Nav-kurs og lang 

  saksbehandlererfaring. 

 

5. Evenes. Frem til 31.12.2018 inngår Evenes i et interkommunalt samarbeid 

  mellom Evenes og Tjeldsund. I utgangspunktet er det lagt opp til at

  personalet i NAV-kontoer overføres til NAV-kontoret for Tjeldsund og

  Skånland. Ved et interkommunalt samarbeid med Narvik må det 

  vurderes om noen av personalet fra dagens løsning skal overføres i en

  virksomhetsoverdragelse, eller om det skal ansettes nye medarbeidere.   

 

For regionen vil kompetanse innen arbeidsmarked, veiledning, juss, organisasjon, ledelse, 

inkludering, økonomi, jobbspesialist og coaching være interessante i tiden fremover. 
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6 Forslag til organisering av NAV i regionen 

Nye NAV Narvik vil være en sammenslåing av NAV Narvik, NAV Ballangen, NAV Tysfjord 

Øst.  I tillegg åpnes det for interkommunalt samarbeid med vertskommune. Dette kan være 

aktuelt for Gratangen kommune, og Evenes kommune. Begge kommunene skal innen 

utgangen av juni 2018 avgjøre om det er aktuelt å inngå et samarbeid med Nye NAV Narvik.  

 

6.1.1 Administrativt vertskommunesamarbeid 

Gratangen kommune er representert i prosjektgruppa og Evenes kommune inngår fra før i TO 

Ofoten og er en del av partnerskapet i Ofoten. Evenes kommune har meldt sin interesse for et 

mulig interkommunalt samarbeid i slutten av april 2018 og er derfor ikke med i 

prosjektgruppen. 

 

En samarbeidsavtale må inngås på bakgrunn av rammene for administrativt 

vertskommunesamarbeid, som er hjemlet i kommuneloven (kommunelovens § 28-1 b
7
 og 

bestemmelser i lovens kap. 5 A.  

 

Administrativt vertskommunesamarbeid medfører at en kommune overlater utførelsen av 

lovpålagte oppgaver, herunder delegerer myndighet til å treffe vedtak som omtalt i 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en 

vertskommune. 

 

Delegering av myndighetsutøvelse og oppgaver skjer ved at kommunestyret gir instruks til 

egen rådmann om å delegere sine fullmakter til rådmann i vertskommunen. 

Samarbeidskommunen kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. Innenfor 

dette aktuelle tjenesteområdet kan det f.eks. være nivå på veiledende satser for økonomisk 

sosialhjelp. 

 

Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på 

beslutninger som vertskommunen utøver overfor tjenester eller innbyggere i 

samarbeidskommunen. 

 

Der en samarbeidskommune har overlatt utførelsen av lovpålagte oppgaver til en 

vertskommune, skal statlige tilsynsetater rette pålegg eller andre sanksjoner til 

vertskommunen. Vertskommunen er ansvarlig for at pålegg eller andre sanksjoner 

etterkommes. 

 

Der en oppgave er delegert til vertskommunen, har statlige tilsynsetater rett til innsyn i 

vertskommunens saksdokumenter, og kan kreve at vertskommunens organer, folkevalgte og 

ansatte uten hinder av taushetsplikt gir de opplysninger og meldinger som er nødvendige for 

at tilsynsorganet kan utføre tilsyn. Tilsynet kan også kreve adgang til alle vertskommunens 

institusjoner, lokaler og anlegg som er nødvendige for at tilsynet kan utføre tilsyn. 

 

Oppsummert utøves fullmakter etter delegasjon, noe som innebærer at samarbeidskommunen 

fortsatt har ansvar for tjenesten mens fullmakter til utøvelsen av myndighet og tjeneste er 

delegert til vertskommunen. 

                                                 
7
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_6#§28-1b 

*Stortingsmelding 33/2016  
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Interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen forutsetter samarbeidsavtale som 

vedtas av kommunestyret selv. Samarbeidsavtalen skal som minimum inneholde: 

 

a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, 

b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til 

vertskommunen, 

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, 

d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, 

e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og 

vertskommunen, 

f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, 

g) annet som etter lov krever avtale. 

 

6.1.2 Nærmere om vertskommunemodell 

Etablering av vertskommunemodell er er regulert av kommunelovens kap. 5A - §28-1 a) 
8
, 

sitat:  

«En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere 

myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a 

(offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis den 

aktuelle lov ikke er til hinder for det» 

 

 §28-1 b) Administrativt vertskommunesamarbeid 

 §28-1 c) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 
 
 

6.1.3 Interkommunalt NAV 

NAV er som kjent et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune, og samarbeidet og 

vilkårene skal hjemle i egen partnerskapsavtale. 

 

Ved et interkommunalt NAV-kontor må det i tillegg utarbeides en avtale mellom kommunene 

som regulerer samarbeidet og vilkår for utøvelse av kommunale tjenester i NAV. I Nordland 

er det slike avtaler for samarbeidet mellom Evenes og Tjeldsund, og i Trøndelag mellom 

kommunene i den såkalte Værnes-modellen i Trøndelag. 

 

Prosjektgruppen legger til grunn at det er hjemmel for at partnerskapsavtalen mellom stat og 

kommune inngås med vertskommunen. Ettersom samarbeidskommunene fortsatt har ansvar 

for tjenesten (men har delegert utøvelsen), anbefaler prosjektgruppen at samtlige kommuner 

deltar i partnerskapsmøtene. 

 

                                                 
8
 Begrenses av Forvaltningslovens §2 første ledd bokstav a): Vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 

myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner 
eller andre private rettssubjekter) §35 – Omgjøring av vedtak uten klage. Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak 
uten at det er påklaget dersom  

 a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller 
 b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig 

kunngjort, eller 
 c) vedtaket må anses ugyldig. 

Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen eller av annet overordnet organ. 
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I tillegg til samarbeidsavtalen må kommunene ha en avtale om virksomhetsoverdragelse i de 

tilfeller ansatte skal overføres til vertskommunen. 

 

6.1.4 Interkommunalt – og interregionalt NAV  

Hvis man velger et interkommunalt samarbeid over fylkesgrensene (såkalt inter-regionalt 

samarbeid), er det ikke noe til hinder for det. Et eksempel i Nordland er for pilot Ofoten, hvor 

Gratangen kommune orienterer seg mot «nye» NAV Narvik. I tråd med utviklingen av 

infrastruktur og ny teknologi, blir fylkesgrenser mindre relevante som kriterium for 

tjenesteutvikling, og IKT-messig er slike løsninger ingen hindring.  

 

Avtalemessige relasjoner mellom NAV på fylkesnivå kan være nødvendige å sette på 

dagsorden, f.eks ved flg. problemstillinger:  

 

 Er det rimelig at ansvarlig fylk1esledd blir det fylket hvor vertskommunen ligger, og 

at det skjer et økonomisk oppgjør mellom fylkene? 

 Er det rimelig at det er Fylkesmannen for vertskommunen som både har ansvar for 

tilsyn og klagebehandling? 

 

6.2 Aktuelle kommuner – og tjenester 

Omfang av kommunale tjenester i NAV-kontorene, aktuelle tjenestesteder/lokasjoner og 

spørsmålet om kommunale fagsystemer, m.m. kan være nødvendig å bringe inn for 

fellesnemnda for kommunesammenslåing, som har det overordnede ansvaret for 

sammenslutningen av kommuner. Anbefalingene fra ulike omstillingsprosesser i NAV, er 

tydelige på at det kommunale tjenesteinnholdet i NAV-kontorene bør tilsvare 

minimumsløsningen
9
 

 
 

6.3 Innhold, oppgaveløsning og innfasing av ansatte i teamene. 

Arbeidet med innfasing av ny organisasjon skal følge reglement for medbestemmelse i både 

den statlige og kommunale styringslinja.  

 

Det er også viktig at den nye organisasjonen raskt etablerer et brukerråd for regionen og et 

felles medbestemmelsesutvalg for regionen.  

 

6.4 Mulige effekter av alternativ organisering 

Mulige effekter på marked og tiltaksarbeid: 

 Større kompetanse i markedsarbeid og større forståelse av handlingsrommet i bruken 

av tiltak og tiltaksarbeid, fordi vi jobber mer effektivt i team opp mot bransjer og 

etablerer enn større kompetansearena internt.  

 Mulighet til å inngå flere og mer helhetlige rekrutteringsavtaler på de fleste områder, 

fordi vi har dedikerte ressurser til oppsøkende og oppfølgende markedsarbeid. Vi får 

også en mer enhetlig kunnskap om bedriftenes etterspørsel, og Nordlansmodellen vil 

også bidra til at vi i større grad får bedre matcher mellom behov og tilgjengelig 

arbeidskraft. 

                                                 
9
 Prosjektrapporter for Værnes-prosjektet og Lillehammer/Gausdal 
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 «Utvidede næringsområder», eks. havbruk- og fiskerinæring i større omfang. Dette 

fordi den nye kommunen vil bestå av relativt store havbruksaktører der vi kan inngå 

samarbeid. 

Mulige effekter på oppfølging av ungdom 

 Større fokus på ungdom under 30 år.  Utvikle samarbeid med samarbeidspartnere som 

jobber opp mot ungdom i dag.  Organisasjoner og det offentlige. Nordlandsmodellen 

og videreutvikling av eksisterende tiltak som arbeid først, ungdomsteam m.v. vil bidra 

til mer enhetlig praksis og utnyttelse av bla. tiltaksportefølje.  

Mulig effekt å få flere fremmedspråklige ut i arbeid 

 Større fokus på fremmedspråklige og deres behov for tilrettelegging for å komme ut i 

ordinært arbeid gjennom. Dette kan man blant annet oppnå sammen med 

samarbeidspartnere som jobber opp mot fremmedspråklige i dag. 

Etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud:  

 Viderefører erfaringer med bl.a «fra minus til pluss», samarbeid med skolesektor ift. 

felles infomøter, kommunalt ressursteam m.v.  

 

Ansattes kompetanse 

 Utvikle dagens breddekompetanse til mere dybdekompetanse og spesialisering. 

Mulige effekter på ledelse og styring 

 Mindre styring og mere ledelse. 

 Mere målrettet ressursbruk ut fra der det er behov til enhver tid. 

Sikkerhet 

 Større NAV kontor gir større sikkerhet for ansatte ved økte muligheter for 

omdisponering av personellressurser. Teamarbeid. 

 

 

7 IKT. Risikovurdering og anbefaling ved ulike kommunale fagsystemer 

Tysfjord, Narvik, Evenes og Gratangen bruker Velferd som kommunalt fagsystem. Ballangen 

Socio.  Hvilke fagsystem som skal benyttes må avklares og tilpasses mot felles løsning i Nye 

NAV Narvik.  

 

For «Nye Narvik Kommune» er det utarbeidet en digitaliseringsstrategi som er vedtatt av 

fellesnemda for kommunene som skal slås sammen.  

IT-systemene for den kommunale delen av NAV vil bli berørt av denne strategien. Det er 

derfor lagt opp til et tett samarbeid med IKT-avdelingen i Narvik kommune for å sikre en 

mest mulig «sømløs» overgang mellom de forskjellige NAV-kontorene, det nye NAV-

kontoret og den nye kommunen. 

Samhandlingen her er blant annet sikret ved at Narvik Kommune har utpekt en egen 

kontaktperson som har i oppdrag å ivareta at alle IT-tekniske forhold mellom det nye NAV-

kontoret og den nye kommunen.  

Gratangen kommune benytter også velferd, og samarbeider med Lavangen og Salangen om 

IKT-drift i det interkommunale Astafjord IKT.. Ved en interkommunal løsning må det knyttes 

kontakt mellom IKT i Gratangen/Astafjord IKT, NAV Narvik og IKT i Narvik Kommune. 



37/18 Veivalg for framtidig samarbeidsløsning for NAV Gratangen - 18/00511-1 Veivalg for framtidig samarbeidsløsning for NAV Gratangen : 2018.05.16 Prosjektplan Nye NAV Narvik

 

Side 19 av 23 

 

8 Økonomiske konsekvenser. 

Det er tatt utgangspunktet i at det før sammenslåingen er tre kontor som er satt opp for å 

betjene alle tjenester og administrative oppgaver. Å drifte tre kontor fører også til at alle 

kontorene betjener egne kostnader som kontoret har ansvar for.  

 

8.1 Forutsetninger  

Ved etablering av det nye kontoret vil det bli lagt vekt på å utnytte synergieffekter som 

oppstår ved sammenslåingen. Dette kan være at tjenester som utføres på de forskjellige 

kontorene samordnes og effektiviseres. Dette gjelder alle områder innen tjenesteyting og drift 

av kontorene. 

Etter at kontoret er etablert, kan man se for seg at det blir frigjort kapasitet gjennom å samle 

deler av tjenesteproduksjon og administrative tjenester til de kontorstedene hvor arbeidet kan 

utføres mest effektivt. Dette innebærer at det kan bli endring i arbeidsoppgavene til deler av 

personalet på alle kontorene. De fleste arbeidsoppgavene kan utføres uavhengig av hvor den 

enkelte ansatte har sin daglige arbeidsplass.  

En slik endring vil føre til at man kan sikre at brukerne på alle kontorstedene får den tjenesten 

som de har krav på til enhver tid og man blir mindre sårbar når ansatte slutter eller er syk. 

 

8.2 Driftsøkonomi/kontordrift/Eiendomskostnader 

Nedenfor er det satt opp en oversikt over fordelingsnøkler mellom stat og kommune, samt 

personell tilknyttet det enkelte kontor.  

Prosjektet tar sikte på å etablere arbeidsgrupper innenfor de forskjellige fagområdene som får 

som mandat å foreslå hvordan kontoret skal organisere arbeidet.   

 Dagens bemanning og kostnadsdeling: 

Grunnlag kostnadsdeling: 

  

Enhet Stat Kommune Totalt 

 

Fordelingsnøkkel 

stat/kommune 

NAV Tysfjord 2 1,5 3,5 

57,1 % refusjon fra 

kommune. 

Nav Narvik  

24,4? 

 (+6 

årsverk 

AlS, 

Forvaltning 

og KRIM) 26,5 56,9 

46,4% refusjon fra 

kommune 

Nav Ballangen 4 2 6 

50%? Fordelingsnøkkel. I 

tillegg til 50% refusjon 

fra kommune på 2 statlige 

stillinger 

Nav Gratangen 2 1 3 

50% av husleieutgiftene 

og felles driftskostnader 
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NAV Evenes    

Inngår i samarbeidet  

Evenes/Tjeldsund, og har 

pr i dag ingen egne 

ansatte eller lokaler.  

Sum      

     Eiendomskostnader: 

 NAV Tysfjord leier ca 220 m2 fra Tysfjord kommune til kontorer og arkiv. 

 

 NAV Ballangen leier ca 388 m
2
 fra BalEiendom til kontorer/arkiv/fellesareal (netto 

283,4 m
2
) 

 

 NAV Narvik leier ca 2.968 m
2 

inkludert fellesarealer, fordelt over 4 etasjer i 

Sentrumsgården i Narvik. Arealene benyttes av NAV Narvik, Arbeidslivssenteret og 

NAV Forvaltning. 

Det pågår et arbeid med arealeffektivisering hvor målet er å frigjøre arealer for 

tilbakelevering til byggeier. Det er utredet muligheter til å redusere arealbruken til det 

fremtidige NAV-kontoret inkludert arbeidslivsenteret og NAV Forvaltning, slik at 

man tilpasser arealbruken til arealkonseptet som er utarbeidet av NAV.  

 

 NAV Gratangen er lokalisert i kommunehuset på Årstein. NAV Troms er leietaker. 

Leieavtalen utløper 1.7.2019 

 

 NAV Evenes inngår i samarbeidet NAV Evenes/Tjeldsund og har ikke eget kontor. 

Ved et interkommunalt samarbeid må det avklares omfanget av tilstedeværelse i 

Evenes, og hvilke lokaler som kan benyttes. Fordeling av kostnader og leieforhold vil 

være en del av en fremtidig avtale mellom Narvik Kommune og Evenes Kommune, og 

Evenes Kommune og NAV Nordland. 

 

Mulige effekter på det statlige tiltaksbudsjettet og det kommunale sosialbudsjettet vil bli 

gjennomgått i prosjektperioden. 

 

8.3 Ny organisering – konsekvenser/effekter 

Beslutningen om å slå sammen NAV-kontorene i regionen følger beslutningen om 

sammenslåing av kommunene. Arbeidet med de økonomiske konsekvenser for personale, 

eiendom, driftsbudsjetter etc vil bli en del av analysen i forbindelse med sammenslåing av 

kontorene.  

 

9 Hovedpunkter i milepælsplan 

Det er utviklet en foreløpig milepælsplan som danner grunnlaget for det videre arbeidet som 

tar for seg de områdene som prosjektet har lokalisert som de viktigste for å komme videre i 

sammenslåingsprosessen.  

 

De fleste områdene vil bli utviklet videre etter hvert som gjennomføringen av prosessen med 

å slå sammen kontorene pågår.  
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9.1 Milepælsplan 

 
2017 2018 2019

Beskrivelse Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Partnerskapets ansvar

Kommunikasjonsplan

Interkommunalt sammarbeid

Opprette arbeidsgrupper

Medbestemmelse

Administrative avtaler

NAV Tysfjord deling

IT-løsninger

Virksomhetsoverdragelse

Administrative rutiner Økonomi / budsjett

Eiendom

Arkiv

Frontline Frontline

 

Partnerskapets har ansvar for å utpeke styringsgruppe, godkjenne planer og avklare rammer 

og fullmakter til prosjektet.  

 

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som tar sikte på at det vil bli gjennomført 

internt- og eksternt orienteringer gjennom hele prosjektperiode. 

 

Prosjektet planlegger for interkommunalt samarbeid med Gratangen og Evenes. Kommunene 

har frist til utgangen av Juni med å avgjøre om de skal være med i NYE Nav Narvik. 

 

Høsten 2018 vil det bli opprettet arbeidsgrupper som vil ha i oppdrag å kartlegge, samt foreslå 

organisering av arbeidet i det sammenslåtte kontoret. 

 

Arbeidet med å kartlegge alle administrative avtaler, samt foreslå endringer og 

reforhandlinger starter høsten 2018. 

 

Det er ikke klart hvordan NAV-kontoret i Tysfjord skal deles. Arbeidet med et forslag til 

deling starter i slutten av 2018. 

 

Det er etablert kontakt med IT-avdelingen i Narvik Kommune og NAV IT for å sikre at alle 

prosesser rundt IT-løsningene blir handtert.  

 

Planlegging av virksomhetsoverdragelse til NYE NAV Narvik starter høsten 2018, mens 

overføringen vil bli gjennomført i slutten av 2019. 

 

Det er søkt om midler til å utvikle sosial tjenester i det nye NAV-kontoret. Det planlegges 

også å engasjere ekstra prosjektressurs som vil få som hovedoppgave å gjennomføre 

sammenslåingen. 

 

Alle lokasjonene har egne arkiv. Arbeidet med å dokumentere omfanget, samt etablere felles 

arkiv er beregnet å starte høsten 2018. 
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10 Oppsummering og anbefaling 

Prosjektet har som utgangspunkt vurdert alle områdene som de forskjellige NAV-kontor har 

ansvaret for. Det er blant annet lagt til grunn drift- og tjenestetilbud ved det enkelte kontor, og 

det er kartlagt hvilke kontorfasiliteter som disponeres i dag, de ansatte og deres kompetanse. 

Man har vurdert hvilke kritiske milepæler som må på plass for å lykkes med sammenslåing av 

kontorene, samtidig som man er åpen for at noen prosesser vil fortsette etter at kontorene er 

sammenslått. 

Prosjektet legger til grunn at kontorene i Narvik, Ballangen og østre Tysfjord skal slås 

sammen til ett kontor med flere kontorsteder. Prosjektet har også vurdert at samfunnet rundt 

NAV-kontorene vil være best tjent med å vurdere hele Ofotregionen som et bo- og 

arbeidsmarked.  

Den nye NAV-kontoret har legger derfor til grunn at det skal arbeides for å få til et tett 

samarbeid med omkringliggende kommuner gjennom interkommunale samarbeidsformer. Det 

er derfor åpnet opp for å inngå samarbeid med Gratangen Kommune, og etter hvert Evenes 

kommune. 

 

10.1 Oppsummering og anbefaling knyttet til hovedmål og delmål for prosjektet 

Målene for arbeidet er beskrevet i kapittel 2, og prosjektet har som viktigste oppgave å  

utrede grunnlag for, og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i Ofotregionen.   

 

Dette innebærer følgende: 

  

1. Prosjektet har sett på en modell for hvordan man fremover kan organisere NAV-

kontoret slik at man oppnår målsetningen i å utvikle «det myndige og løsningsdyktige 

Nav kontoret».  

 

2. Prosjektet har beskrevet tjenesteinnholdet som belyser hvilke tjenester som skal 

leveres, hvordan de skal leveres og hvilken kompetanse som er i kontorene. 

 

3. Det legges opp til at både statlige- og kommunale tjenester skal leveres helhetlig. 

 

4.  Det legges også opp til at nye NAV Narvik skal lever NAV-tjenester til kommunene 

som inngår interkommunalt samarbeid med Narvik Kommune.  

 

Prosjektet arbeider etter følgende hypotese; 

  

Det er mulig å få til bedre tjenester og mer effektiv organisering av tjenesteleveransen 

i NAV gjennom samarbeid mellom de berørte kommunene ut fra rammene gitt i 

kommuneloven og i NAV-loven. Utredningen skal vise fordeler og ulemper med 

samarbeid gjennom alternativ organisering i regionen.  
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10.2 Veien videre 

Partnerskapsmøtet 16.mai 2018 vil være sentralt ift. beslutninger om videre prosess. 

Prosjektgruppa har utarbeidet en prosjektplan og en milepælsplan for Nye Nav Narvik som 

må vedtas av partnerskapet i alle involverte kommuner.  

I tillegg har prosjektgruppen hatt en mindre arbeidsgruppe som har utarbeidet et 

strateginotat. Notatet beskriver de overordnede forhold som må være besluttet/avklart for at 

det skal være mulig å opptre som ett kontor allerede fra høsten 2018. I tillegg gis det 

innspill til organisering og omfang av nødvendige arbeidsgrupper for å utarbeide 

medarbeiderdrevet eierskap til videre prosess. 

For å kunne koordinere og bidra til nødvendig framdrift opp mot milepæler er det ut fra 

prosjektgruppas vurdering helt nødvendig å ansette en egen prosjektressurs. Denne vil ha 

sitt hovedoppdrag opp mot dokumentasjon og prosjektoppfølging iht. vedtatt milepælsplan. 

Tett oppfølging av fremdrift og avstemning mot vedtak/fullmakter gitt av partnerskapet vil 

være nødvendig, og det må også settes opp flere partnerskapsmøtet sommer/høst 2018. 
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2017 2018 2019

Beskrivelse Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Partnerskapets ansvar
Formalisere partnerskapets ansvar 28 16

Godkjenne planer (prosjekt- milepæl-, 

sammarbeidsformer etc) 16

Utpeke styringsgruppe

Avklare leder for prosjekt 28

Avklare leder for sammenslått enhet

Avklare rammer og fullmakter/mandat i prosjektet P-m 15 <

Utforme mål, gevinst, økonomi. Skilles ift drift og inv. Prosjketplan

Kommunikasjonsplan
Intern KED

Ekstern - (i system)

Hjemmeside???

Interkommunalt sammarbeid
Interkommunalt sammarbeid

Gratangen Møte m Gr Nytt møte 4 Jan juni

Evenes Besluttes feb BesluttesMai

Andre

Utabeide avtaler for Interkommunalt sammarbeid

Kommunestyrefremlegg Beslutning i Kommune Beslutning i Kommune

Opprette arbeidsgrupper
Kompetansekartlegging / 

kompetansebehov/kompetanseplan

Rollebeskrivelser og prinsipper for samhandling på 

tvers

Organisering og arbeidsprosesser

Lokalisering

Gjennomgang / etablering av rutiner

Kultur

HMS, Sikkerhet og beredskap

Medbestemmelse
Felles prosessdag for alle ansatte < ca 15

Igangsette prosess som inkluderer 

medbestemmelsesapparatet

Etablere felles MBA

Nytt MBA

Administrative avtaler
Kartlegging av avtaler 

Reforhandling / oppsigelser

Overføring til nytt kontor

NAV Tysfjord deling
Avklaring på hva og hvem skal inn i det nye kontoret. - 

link i mot prosjektet Hammarøy

IT-løsninger
Kommune: Kartlegge eksisteendfe løsninger, 

konsolidering av systemer, utarbeide løsninger for 

overgangsperiode

Knytte kontakt i mot Nye Narvik i forhold til IKT

                                - IKT Narvik Kommune, deltar i 

møte 10.januar 2018

Stat: Kartlegge eksisterende løsninger, forberede 

overføring til ny enhet V  m Dir

Telefoni og IT-systemer

Mobilt kontor - alle ansatte

Virksomhetsoverdragelse
Avklare roller til den enkelte medarbeider

drøftingsmøte i hht arbeidsmiljølovens kap 16, om 

arbeidstakernes 

rettigheter ved virksomhetsoverdragelse jf § 16-5, 

informasjon og drøfting med tillitsvalgte

Avklare arbeidsrettslige spørsmål

Identadministrasjon (beslutning. Henger sammen 

med avklaring av roller og oppgaver)

Informasjonsskriv

Lønnsoverføring

Avtaler (gjennomgang, reforhandlig etc)

Etablere nytt settekontor for den nye enheten.  

(habilitetssaker)

Etablere felles brukerutvalg

Dialog med kontaktsenteret, endringer som får 

innvirkning på kontaktsenteret sine oppgaver. IKT og 

rutiner. 

Administrative rutiner Økonomi / budsjett
Ekstra driftskostnader i prosjektperioden Avklare finans. Til NAV og Komm

Regnskap stat

Regnskap kommune

Lønn stat

Lønn Kommune

Eiendom
Avtaler

Beslutte lokasjoner

Arkiv
Arkiv i henhold til endring i organisasjon

Kartlegge arkiver og systemer som inneholder 

arkivdokumenter

Etabler arkiv i henhold til endring i organisasjon 

(digitaliseringsstrategi for kommunen. NAV Nordland 

)

Frontline Frontline 
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NARVIK KOMMUNE - VERTSKOMMUNEAVTALE OM KOMMUNAL 

SOSIALFAGLIGE TJENESTER I ET FELLES NAV-KONTOR 

 

Innstilling: 
Kommunestyret vedtar den framlagte avtalen som grunnlag for vertskommune-
samarbeidet med Narvik kommune m.fl. om kommunale sosialfaglige tjenester i et 
felles NAV-kontor. 
 

Vedlegg:  
Utkast til Vertskommuneavtale av 07.06.2018 
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Saksframstilling: 
Det er lagt fram sak om veivalg i forbindelse med valg av samarbeidsløsning for NAV-

tjenester for Gratangen med to alternativer -  Indre Sør-Troms og Narvik. Dersom 

kommunestyret går inn for å samarbeide felles NAV-tjeneste for Indre Sør-Troms, er denne 

saken ikke aktuell. 

Sak om vertskommunesamarbeid med Narvik kommune m.fl. om kommunale sosialfaglige 

tjenester er aktuell for Evenes kommune fordi deres samarbeidsavtale med Tjeldsund/-

Skånland opphører 31.12.2019. De vil da ikke ha noen tjeneste. 

For Gratangen kommune er situasjonen den at dersom kommunen inngår samarbeid om felles 

NAV-tjeneste med kommuner i annet fylke må NAV overføre de tilhørende ressursene til det 

nye fylket. Det kan bare skje ved årsskiftet. For oss bør denne overgangen også skje den 

01.01.2019. 

På grunn av de knappe tidsrammene er det allerede utformet et utkast til vertskommuneavtale 

med Narvik der Evenes og Gratangen kommuner har vært inkludert i prosessen. 

Vertskommuneavtalen er utformet over tilnærmet samme lest som vertskommuneavtalene i 

K4 – altså administrativt verskommunesamarbeid etter kl § 28. Hovedtrekkene i avtalen er at  

 avtalen gjelder de kommunale sosialfaglige tjenestene som skal inngå i et felles NAV-

kontor for kommunene. 

 den åpner for at Ballangen og Tysfjord kommer inn som deltakerkommuner dersom de 

ønsker det  

 den fastslår tilstedeværelse to dager i uken hos samarbeidskommunene 

 utgiftene (driftsutgifter og andel av fellesutgifter) fordeles etter folketallet 

 personell overføres til NAV Nordland og Narvik kommune etter prinsippet om 

virksomhetsoverdragelse. 

 vertskommunen er avtalepart forhold partnerskapsavtalen med NAV Nordland 

Folketall og fordeling 

Folketallet pr 01.01.2018 framgår av tabellen nedenfor hvor vi ser en indikasjon aktuell 

fordelingsnøkkel: 

Kommune Folketall Fordeling 

Narvik 18638 88,2 % 

Evenes 1387 6,6 % 

Gratangen 1117 5,3 % 

Sum 21142 100,0 % 

 

Hensynet til ansatte 

Omleggingen av kontorstrukturen har status som virksomhetsoverdragelse. De ansatte ved 

NAV Gratangen vil bli berørt av endringene i den forstand at de vil få endret arbeidssted. Det 

legges likevel opptil fleksible ordninger der de som er bosatt i kommunen dekker de dagene 

det er forutsatt tilstedeværelse i kommunen. Det er p.t. to statlig fast ansatte (én i permisjon til 

mars 2019), én fast kommunalt ansatt og én kommunalt midlertidig ansatt (til mars 2019).  

Gratangen kommunes ansvar gjelder kommunalt ansatte, mens NAV har ansvar for de statlig 

ansatte. I samarbeidet med Nye Narvik er det lagt opp til tilstedeværelse i Gratangen to dager 

i uka i utkast til vertskommuneavtale. Uavhengig av valg av samarbeidsløsning skal de 

ansattes rettigheter i omstillingsperioden ivaretas.  

Økonomi 



38/18 Narvik kommune - vertskommuneavtale om kommunal sosialfaglige tjenester i et felles NAV-kontor - 18/00511-5 Narvik kommune - vertskommuneavtale om kommunal sosialfaglige tjenester i et felles NAV-kontor : Narvik kommune - vertskommuneavtale om kommunal sosialfaglige tjenester i et felles NAV-kontor

 

  
3 

Økonomien i samarbeidsprosjektet drøftes nå i disse dager og vil være klart til formann-

skapets møte. Foreløpige betraktninger mht. økonomien tilsier at våre driftsutgifter i 2019 går 

ned i forhold til 2017. 

 

Vurdering: 
Rådmannen mener dette er en god avtale for kommunen. Fordeling fullt ut etter folketallet gir 

bedre vilkår for de små kommunene enn konseptet i K4-avtalene der en del av driftsutgiftene 

fordeles likt.  

Alle de lovmessige kravene til en slik avtale anses å være oppfylt. Avtalen følger samme lest 

som K4 avtalene som vi jo for det meste har gode erfaringer med. 

 

 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at avtalen vedtas og legges til for utviklingen av vertskommune-

samarbeidet med Narvik kommune m.fl. 
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Mellom Evenes, Gratangen og Narvik kommuner er det inngått avtale om
administrativt vertskommunesamarbeid om kommunale sosialfaglige tjenester i
et felles NAV - kontor for nevnte 3 kommuner. Samarbeidsordningen er hjemlet i
kommunelovens kapittel 5.

1 Allmenne bestemmelser

1.1 Navn og deltakerkommuner

Avtalen gjelder vertskommunesamarbeid om kommunale sosialfaglige tjenester som skal
inngå i e t felles NAV - kontor for Evenes, Gratangen og Narvik. Dette
vertskommunesamarbeidet skal være avtalepart i partnerskapsavtale med NAV Nordland.

1.2 Vertskommune og samarbeidskommune

Vertskommuneansvaret for samarbeidsordningen:

o Nar vik kommune er ve rtskommune for kommunale sosiale tjenester.

I tilfelle sammenslutning av kommunene Narvik, Ballangen og del av Tysfjord kommune ,
tiltrer nye Narvik kommune samarbeidsavtalen uten ny behandling i
deltakerkommunene. Det forutsettes posi tiv behandling av fellesnemnda for
kommunesammenslutning . I tilfelle det ikke iverksettes kommunesammenslutning, er
samarbeidskommunene positive til at kommunene Ballangen og Tysfjord innarbeides i
gjeldende avtale.

Vertskommunen har bestemte oppgaver i forb indelse med administrasjon av ordningen.
Vertskom munen skal ellers levere støttefunksjoner og andre tjenester som bidrar til
kostnadseffektiv drift.

Samarbeidskommune r er:

o Evenes kommune
o Gratangen kommune

1.3 Formål

Formålet med samarbeidet er å skape en god e og likeverdig e tjeneste r til alle
innbyggerne i deltake rkommunene . Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø
som vil bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og
gi:

Bedre tjenester for brukerne i kommunene
Flere i arbeid og færre på stønad
Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
Sikre enhetlig forvaltningspraksis
Effektiv og stabil drift
Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for kommunene og samfunnet f or øvrig

SAMARBEIDSAVTALE
OM FELLES SOSIALFAGLIGE TJENESTER I NAV - KONTOR
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Samarbeidsavtale drift av NAV - tjeneste Side 2 av 5 sider

1.4 Rettsgrunnlag

Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven § 28 - 1
bokstav b ) , jmf. også arbeids - og velferdsforvaltningsloven § 14 siste ledd og
sosialtjenesteloven § 3 siste ledd.

1.5 Tjenestens oppgaver

Det ansvar og de oppgaver som til en hver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale
tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen , denne avtalen, kommunestyrenes vedtak og
av vedtak i ansvarlige organ i kommunene.

De sosialfaglige tjenester som ytes i ver tskommunen skal også være tilg jengelig for
innbyggerne i samarbeidskommunene.

1.6 Kontorsted

T jenesten har hovedkontor i vertskommunen. Tjenesten skal være tilgjengelig i
deltakerkommunene .

NAV s tjenester inklusive statlige tjenester skal være tilstede minst to ukedager i Evenes
og Gratangen , men med mulighet for å bruke kontoret hele uken. Evenes og Gratangen
kommune r stiller møblert kontor med tilstrekkelig datakapasitet og møterom
vederlagsfritt til disposisjon, og er også ansvarlig for sikkerhet etter til enhver tids
gjeldende retningslinjer.

Evenes og Gratangen kommune r stiller også nødvendig ekspedisjonskapasitet til
disposisjon for innbyggere som opp søker NAV - kontoret uten avtale.

2 Administrasjon

2.1 Arbeidsgiverforhold

Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal
vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov - og avtaleverk.

2.2 Organisering av tjenesten

Leder av NAV - tjenesten er også administrativ leder fo r tjenesten, og er organisert etter
verts kommunens organisasjonsstruktur og i henhold til partnerskapsavtale med NAV
Nordland.

2.3 Prinsipper for tilsetting

Tilsetting av leder e og medarbeidere skjer etter retningslinje r som gjelder for
vertskommunen, og i he nhold til partnerskapsavtale med NAV Nordland.

3 Delegasjon og kontroll

3.1 Delegering av myndighet

Rådmannen i samarbeidskommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse
samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmann i
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vertskom munen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens
organisasjonsstruktur og reglement.

Delegeringen omfatter myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå til
administrasjon i samarbeidskommunene.

Vertskommunen forutsette s å utføre oppgaver på samarbeidskommunens vegne etter de
retningslinjer som gjelder for samarbeidskommunen.

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur
forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for besl utning i
samarbeidskommunen.

3.2 Internt tilsyn og kontroll

Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven
gjelder med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for
tjenesten.

3.3 Klagesaksbehandling

Klagesaksbehandling skjer i.ht. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommunelovens §
28 f ( Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid ). Vertskommunen forestår
saksbehandlingen.

3.4 Samarbeid

T jenesten skal holde god kontakt med deltagerkommunene og tilgren sende fagorganer.
Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig
samordnes med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats.

Det etableres tjenlige møteplasser for strategisk ledelse og tilstøtende fagmiljøer for å
drøfte tjenesteutvikling og medvirke til god intern samhandling.

4 Økonomi

4.1 Budsjett

Vertskommunen utarbeider årl ige driftsbudsjett for tjenesten.

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når
deltakerkommunene har vedtatt dette.

4.2 Regnskap

Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene
som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.

Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere
føres direkte i vedkommende kommunes regnskap ved bruk av relevant dataverktøy

4.3 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene til felleslø sningen fordeles slik mellom deltakerkommunene, se også
nedenfor om f ullmakt gitt til formannskapene:
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Kostnader for drift av kommunale sosialfaglige tjenester, med de oppgaver /tiltak i tillegg
som deltakerkommunene blir enige om, fordeles etter folketall per 1. januar i
regnskapsåret. Oppgaver ut over «minimumsløsningen» ved avtaleinngåelse er
gjeldsrådgivning og ungdomstiltaket «Arbeid først».

Vertskommunens husleieutgifter holdes utenfor fordelingen, jf. også avtalens pkt. 1.6
annet ledd.

Deltakerkommunene er enige om en økonomisk kompensasjon for vertskommunens
administrative kostnader utenom NAV - kontoret s kostnader , og vil fastsette disse senest
1. august 2019.

Vertskommunen fa kturerer kvartalsvis akonto med utgangspunkt i vedtatt budsjett ,
mens endelig avregning skjer ved fakturering for 4. kvartal.

Det kan etter en evaluering utvikles andre fordelingsnøkler som gjen speiler den enkeltes
kommunes bruk av fellesordningen.

4.4 Ansvar

Den enkelte kommunene står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere
(eller tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen.

5 Informasjon, rapportering og evaluering

5.1 Rapportering

T jenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og
prioriteringer i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige
regnskaper og årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter deltakerkommunenes
retningslinjer.

Vertskommunen har ansvar for inn rapportering av all statistikk, brukerdata og andre
opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB.

5.2 Informasjon

T jenesten har ansvaret for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i
deltakerkommunene og andre relevante instanser.

Det t illigger vertskommunen å gi melding til fylkesmennene i Troms og Nordland om
opprettelsen av vertskommunesamarbeidet , og herunder arbeide for at ett av
fylkesmannsembetene har tilsynsansvaret.

5.3 Evaluering og samarbeid

Vertskommunen sørger for at det årlig avholdes et samarbeidsmøte mellom
deltakerkommunene. I dette møtet tas det blant annet stilling til behov for evaluering og
omfang av dette.
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6 Endringer og oppløsning av samarbeidet

6.1 Uttreden av samarbeidet

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i
vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens
bestemmelser.

6.2 Endring av avtalen

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes
kommunestyrer .

6.3 Utvidelse

Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i
deltakerkommunenes kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med
eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet.

6.4 Ikrafttredelse

Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.

Avtalen trer i kraft 1.1.2019 eller så snart det er praktisk mulig.

Evenes, Dato Gratangen, Dato Narvik, Dato

Svein Erik Kristiansen Eva Ottesen Rune Edvardsen
Ordfører Ordfører Ordfører
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