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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

Gratangen
kommune
Gratangen
kommune

Utstyrssentral
er i Gratangen
Aktiviteter
for barn og
unge i
Gratangen

Innvilget
sum
100000

1. bet

Kontonummer

100000

15034065109

120000

120000

15034065133

Merknad / avslagsgrunn
—

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 EUfinansiert 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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Saksframlegg
Dokumentnr.: 18/00684-2

Sak nr.

Saksbehandler: Erna M. Larsen

Dato: 20.04.2018

Behandles av:
Hovedstyret

Møtedato
28.05.2018

HØRING - NOU 2018-4 - SJØVEIEN VIDERE - FORSLAG TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV.
Forslag til vedtak
H
følgende punkter:

KS

hovedlinjer angitt i

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
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).
1
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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 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 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 havneog 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
F
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 KSadvokatene 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
3
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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 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
4
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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
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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 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 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, naturog 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. KSadvokatene 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.

14

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.

Vedlegg 3: Innspill fra KS Storbynettverk til behandling av høring NOU 2018:4 Sjøveien videre
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 havneog 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 20172020. 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.

KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no

Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189
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1. Kontingent til KS for 2019
For fylkeskommunene:
Ordinær kontingent pr innbygger
FoU kontingent pr innbygger
Maksimumskontingent:
Maksimumskontingent Oslo:
For kommunene:
Ordinær kontingent pr innbygger
FoU kontingent pr innbygger
Grunnbeløp
Maksimumskontingent:
Maksimumskontingent Oslo:

kr.
kr.
kr.
kr.

25,60
4,27
7 296 974
5 901 965

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

35,03
5,83
87 186
7 833 517
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
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Avdeling Sør – Psykisk helse og rusklinikken

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
Postadresse:

Telefon: 77 01 59 00
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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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Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.
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Nedre Slottsgate 25 | 0157 OSLO
Tlf: 23310980 | post@norskfriluftsliv.no
www.norskfriluftsliv.no
Org.nr. 971 262 834

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

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
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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/kommunersadgang-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-2018-4sjoveien-videre--forslag-til-ny-havne--og-farvannslov/id2593300/

Med vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv

Hans Erik Lerkelund
Fagsjef naturforvaltning

Kopi:
•
•
•
•
•
•
•

Samferdselsdepartemetnet
Klima- og miljødepartemetnet
Kystverket
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Miljødirektoratet
Forum for natur og friluftsliv

Siri Meland
Fagsjef samfunnskontakt
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Til Ordfører Eva Ottesen
i Gratangen kommune
Tromsø 18. mai 2018

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 TVaksjon 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

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 944 384 448
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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.

1

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

100.000 bøssebærere banker på 2,3
millioner dører

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

– Jim-Arve Røssevoll, ordførar i
Sula kommune

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

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

Få ting til å skje i lokalmiljøet
august/september

«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 dee viktige arbeidet i
mi heimkommune. Liten som stor står
vi skulder ved skulder for å utgjere ein
forskjell. Det gjer meg skikkelig stolt.»

L���r

Lag en TV-aksjons komité
mai/juni

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

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

R���E�

A���O���O���È �Å �-2-3

2

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

3

Gjennomfør TV-aksjonen
oktober
Sikre at det er nok bøssebærere. Det er viktig
at alle har få god informasjon om
oppmøtested- og tid.
All informasjon finner du på blimed.no

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

moar og distribuerer kampanjemateriell.
Du bestiller og moar 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 benye seg av
TV-aksjonens undervisningsopplegg. Du
bistår skoler med informasjon for de som
ønsker å organisere aktiviteter i forbindelse
med TV-aksjonen.
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blimed.no
BØSSEBÆRERTELEFON

8380 08 09005

02025

VÅRE GIVERKANALER

BLIMED.NO

KONTAKTINFORMASJON

Fylkesaksjonsleder Østfold

ostfold@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Akershus

akershus@tvaksjonen.no

Byaksjonsleder Oslo

oslo@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Hedmark

hedmark@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Oppland

oppland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Buskerud

buskerud@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Vestfold

vestfold@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Telemark

telemark@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Aust- og Vest-Agder

agder@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Rogaland

rogaland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Hordaland

hordaland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Sogn og Fjordane

sognogfjordane@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal

moreogromsdal@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Trøndelag

trondelag@tvaksjonen.no

Byaksjonsleder Trondheim

trondheim@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Nordland

tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

Følg TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon
på facebook.com/bymisjon
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nordland@tvaksjonen.no

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark

KJÆRE TV-AKSJONSKOMITÉ,
LYKKE TIL MED Å LAGE TIDENES
BESTE TV-AKSJON I DIN KOMMUNE!
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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?

40/18 Referat felles regionrådsmøte 25. mai 2018 - 18/00421-3 Referat felles regionrådsmøte 25. mai 2018 : Referat felles regionrådsmøte 25. mai 2018.docx.pdf

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 SørTroms. 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 BenInge 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 SLTkoordinator, 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

Nye Nordland
politidistrikt
Regionalt politiråd
26. februar 2018

Politimesteren i Nordland
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Nordland politidistrikt

Politidistrikter ferdig organisert i 2018
2016

2017

2018

01.01.2016

2017

Våren 2018

12 nye politidistrikter
formelt etablert

FDE og stab satt i drift i
politidistriktene

Komplett organisasjon –
GDE-struktur - iverksatt i
alle distrikter

• 12 politidistrikter
• 116 lensmanns- og politistasjonsdistrikter
• 225 lensmannskontor og politistasjoner,
hvorav 66 politistasjoner og 159
lensmannskontor

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)

Org-/p-løp, IKT-tilpasninger og etablering av nye
operasjonssentraler (PNP fase 1 og 2)
Status per 16.1.2018
Nordland politidistrikt
Ferdig

Iht. plan

Fare for
forsinkelse

Forsinkelse

Begrenset omfang
akseptert

2016
Q4
Okt

Q1

Nov

Des

1.1

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Q4
Sept

Okt

Nov

Q1
Des

Jan

Feb

Q2
Mars

April

Mai

Q3
Juni

Juli

Aug

20.06

1.2

22.2

31.05

16.12

3.11

Innlandet

29.3

1.3

18.10

26.4

1.2

28.11

Troms
Nordland

Feb

Q3

2018

15.12

Finnmark

Oslo

Jan

Q2

25.01

Agder

16.01.2018

2017

31.5
1.2

17.11

31.5

1.2

01.09
3.1

Trøndelag
Møre og
Romsdal

24.3

8.12

25.12

Vest
Sør-Vest
Øst

27.09

23.3

01.09

01.06

01.06

19.12

8.11

01.09

30.06

15.12

07.03

01.06

01.09

Organisasjonsløp

Nordland politidistrikt

8.11

8.3

25.11

Sør-Øst

01.06

25.04

Personalløp

Ny org driftsatt / IKT-systemer tilpasset

Driftsetting ny operasjonssentral
og andre sentrale systemer

OPS samlokaliserer med 110
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Nordland politidistrikt

Overordnet organisasjonsmodell for Nordland
politidistrikt

Nordland politidistrikt
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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
Nordland politidistrikt
21.03.2018 • Side 5
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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
Nordland politidistrikt
Politimesteren i Nordland

21.03.2018 • Side 6
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt
•
•
•
•
•

•
•

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

Nordland politidistrikt
"Nye Nordland PD"

21.03.2018 • Side 7
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Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt
Politimesteren i Nordland

21.03.2018 • Side 8
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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

Nordland politidistrikt
Politimesteren i Nordland

21.03.2018 • Side 9
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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

Nordland politidistrikt
Politimesteren i Nordland

21.03.2018 • Side 10
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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

Nordland politidistrikt
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Nordland politidistrikt

2018 innebærer et taktskifte i reformen

Øke kvaliteten på politiets arbeid
Skape bedre forutsetninger
Nordland politidistrikt
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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

Nordland politidistrikt
Politimesteren i Nordland

21.03.2018 • Side 13
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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
Nordland politidistrikt
21.03.2018 • Side 14
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Politiråd og politikontakter
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)

Nordland politidistrikt

Politikontakt
•Etablert 15.6.2017/mars
2018
•Møte jevnlig i kommunene
•Gjennomføre samtaler om
forventningertilstedeværelse, relevante
samarbeidspartnere m.v.
•Delta på politirådsmøter
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Samarbeidsavtale mellom
kommune og politiet
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

Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt
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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00426-2
Ole Kristian Severinsen

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
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

1
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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.

2
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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 Kommunaldepartementets 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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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00548-5
Ole Kristian Severinsen

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
21.06.2018

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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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00617-1
Ted F. Okstad

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
21.06.2018

ØKONOMIMELDING 1-2018
Saken ettersendes

Innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her
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Saksframstilling:
Vurdering:
Konklusjon:

2

27/18 Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms - 18/00421-6 Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms : Strategi for økonomisk vekst og utvikling i Sør-Troms

GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00421-6
Ole Kristian Severinsen

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
21.06.2018

STRATEGI FOR ØKONOMISK VEKST OG UTVIKLING I SØR-TROMS
Innstilling:
Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. Strategi for vekst og utvikling i SørTroms 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 SørTromsregionen (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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Re:tenk

STRATEGI FOR VEKST
OG UTVIKLING i SØRTROMS 2018-2028
Tiltaksdel 2018-2021
SØR-TROMS REGIONRÅD, DESEMBER 2017
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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 201314 (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

o

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.
Anbefalinger fra kommunene: samarbeid, bedre infrastruktur, differensiert boligtilbud,
rekruttere innbyggere, tilrettelegge for næringsareal, redusere betydningen av fylkesgrensa,
satse på kultur og ildsjeler.
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
o
o
o

Hvordan kan vi legge best mulig til rette for næringsutvikling i regionen?
Hvordan kan vi sørge for at vi har nok og riktig kompetanse til rett tid?
Hvordan kan vi få de unge til å bli i regionen?
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 kunnskapsinnhenting. 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
o
o
o
o

Innovasjon og entreprenørskap
Kompetanse
UNG
Infrastruktur og samferdsel
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 20182021. 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
o
o

Da moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen plasser
bli attraktive bosteder.
Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre
steder.
Steder kan være attraktive fordi de tiltrekker besøkende som skaper arbeidsplasser i
besøksnæringer.

BO
ØK. VEKST
OG
UTVIKLING

BESØK

BEDRIFT

SAMARBEID

kommunalt

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
o
o

Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører
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
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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
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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*
14
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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/LTUHolding/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 ->

Satsningsområde
Målsetting
Strategi A
Tiltak 4
Strategi B
Tiltak 3
Strategi C
Tiltak 1
Tiltak 2
Satsningsområde
Målsetting B
Strategi
Tiltak 2
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting B
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Målsetting C
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting D
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting E
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Målsetting F
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting G
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting H
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Tiltak 5

Kompetanse
Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion
Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad: møteplan 2018-19
En region som ivaretar unge talenter
Utrede behov for og tilgang til hybler for elever (videregående skoler) og studenter i regionen
Flere oﬀentlige og private kompetansearbeidsplasser l regionen
Utøve politisk påvirkning regionalt og nasjonalt
Følge opp politiske vedtak om utflytting av statlige arbeidsplasser
UNG
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Jobbe for et kollektivtilbud som er tilpasset de unges behov
Infrastruktur og samferdsel
Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Gi innspill til organiseringen av Statens vegvesen
Døgnåpen grense over Bjørnfjell
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Mer gods på jernbane og sjø
Politisk påvirkning og samordning med andre regionale aktører
Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen
Jobbe for utvikling og videreføring av jernbane
Utvikle regionale sjøveis logistikkbaser og havner
Mudring av Tjeldsundet
Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Gjennomføre møter/dialog med flyplassutvalget, Avinor, Tromsbenken, Samferdselseskomiteen
Sikre god samhandling med eiendoms- og infrastrukturutviklere for næringsarealer rundt Evenes
Gjøre strategiske vurderinger av innhold og omfang av næringsklynge for området
Gjennomføre proaktive initiativer overfor ønskede etableringer
Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
Politisk påvirkning
Påvirke utvikling av felles samferdselsapp for Troms, Nordland, Finnmark
Bidra til et vesentlig bedret kollektivtilbud øst-vest og nord-sør, på tvers av regiongrenser
Arbeide for forbedring av fergetilbud, herunder pris og ruter
Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører
Utrede muligheter og rammebetilngelsen for å etablere nettkontrollsenter i regionen
Utrede muligheter for regionen i forbindelse med Svalbardkabelen og annen internasjonal infrastruktur
Jobbe for full bredbåndsutbygging i regionen
Jobbe for full 4G/5G tilgang i hele regionen
Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
Gjennom kjennskap til markedsbehov for næringsarealer skal Sør-Troms utvikle og markedsføre næringsarealer i en regional kontekst
Utrede markedets behov for næringsarealer
Arbeide for langsiktighet i tilrettelegging av næringsarealer
Utvikle næringsarealer i henhold til de til enhver tid kjente markedsbehov
Jobbe for en felles markedsføring av regionens næringsarealer
Oppnå regional avstandsreduksjon for Harstadregionen og i øst/vest-aksen i Midtre Hålogaland
Se til at Hålogalandsvegen (E10) som regional øst/vest-akse har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov
Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser
Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru - Harstad
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 - kryssing av Tjeldsundet
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»

Ansvarlige ordførere

Kommuner

Helene Berg Nilsen

Skånland

M. Bremnes,T. Larsen, H. Berg Nilsen, S. W. Prestbakmo

Harstad, Kvæfjord, Skånalnd, Salangen

Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes
Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes

Skånland, Harstad
Skånland, Harstad

Torbjørn Larsen

Kvæfjord

Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen

Kvæfjord
Kvæfjord
Kvæfjord
Kvæfjord

Dag Sigurd Brustind
Dag Sigurd Brustind
Dag Sigurd Brustind

Ibestad
Ibestad
Ibestad

Dag Sigurd Brustind
Dag Sigurd Brustind
Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes
Marianne Bremnes

Ibestad
Ibestad
Skånland, Harstad
Harstad

Dag Sigurd Brustind
Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes
Bernhardt Halvorsen, Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes
Helene Berg Nilsen

Ibestad
Skånland, Harstad
Lavangen, Skånland, Harstad
Skånland

Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen

Kvæfjord
Kvæfjord
Kvæfjord

Marianne Bremnes
Marianne Bremnes
Marianne Bremnes
Marianne Bremnes

Harstad
Harstad
Harstad
Harstad

Marianne Bremnes
Marianne Bremnes, Bernhardt Halvorsen
Marianne Bremnes
Marianne Bremnes, Sigrun W. Prestbakmo

Harstad
Harstad, Lavangen
Harstad
Harstad, Salangen

Dag Sigurd Brustind
Helene Berg Nilsen, Marianne Bremnes
Dag Sigurd Brustind
Dag Sigurd Brustind
Dag Sigurd Brustind

Ibestad
Skånland, Harstad
Ibestad
Ibestad
Ibestad
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: TILTAK MED START 2018 (2019)
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2

Innovasjon og entreprenørskap
Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv
Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene
Videreutvikle nettverket bestående av kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere

Målsetting B
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4

Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører
Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes
Utvikle nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året" - (felles interesser innen næringer eller på tvers av fag/næringer)
Bidra til at Ungt Entreprenørskap (UE) får en fast representant ansatt i regionen
Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall
Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med tettere samarbeid mellom Visit Harstad og
Visit Narvik som fundament
Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen
Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen
Etablere prosjekt "Leverandørutvikling" for å vinne anbud på etablering, drift og forsyning/logistikk til Forsvaret

Målsetting C
Strategi
Tiltak 1
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 2
Målsetting B
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 4
Tiltak 5
Tiltak 6
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3

UNG
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler
Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler) Ref. KUPA Skole-Næringsliv
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen
Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike)
Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030
Gjennomføre elevdemokratiets dag
Trender og fremtidsforskning
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Følge med på fremtidsforskningen
Utrede muligheten for et fremtidsrettet Newtonrom, om mulig i kombinasjon med Makerspace
Utrede muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere fra UiT med næringsliv og kommunal sektor*
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

Ansvarlig næringssjef (kommune) / Sør-Troms regionråd v/prosjektleder (STRR)

Salangen, STRR
Lavangen

STRR
Skånalnd, Kvæfjord, Gratangen
Kvæfjord, STRR
Lavangen, Skånland, Harstad

Skånland, Harstad

Salangen

STRR
Harstad, Lavangen
Harstad
Harstad ved ordfører Marianne Bremnes

Harstad, Kvæfjord
Salangen
Lavangen

** 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
Strategi
Tiltak 1

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)
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
Målsetting
Strategi A
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Strategi B
Tiltak 1
Tiltak 2
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Målsetting B
Strategi
Tiltak 3

Kompetanse
Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion
Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) etablerer faste representanter i regionen
Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner
Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på undervisning
En region som ivaretar unge talenter
Jobbe for en mest mulig sømløs overgang mellom ungdomsskole - vgs og mellom vgs - høyere utdanning
Jobbe for flere praksisplasser i både offentlig og privat sektor gjennom veiledningskompetanse
UNG
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler
Undersøke muligheten for å opprette Sør-Troms' versjonen av Agderprosjektet*
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Arbeide for større tilgang på deltidsjobber for ungdom under 18 år

Ansvar

Oppstart
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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00465-2
Ole Kristian Severinsen

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
21.06.2018

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 medlemskommuner 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 kommunesammenslåing 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
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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§ 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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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00496-2
Ole Kristian Severinsen

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
21.06.2018

PROSJEKT JUNKER JU5252 VIDERE UTVIKLING
Saken ettersendes

Innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her
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Saksframstilling:
Vurdering:
Konklusjon:
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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00296-13
Torbjørn Johnsen

Saksgang
Formannskap

Møtedato
17.04.2018

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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GRATANGEN KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00296-4
Torbjørn Johnsen

Saksgang
Formannskap

Møtedato

NY BEHANDLING - KLAGE - KONSESJON § 7 - ERVERV AV
EIENDOMMEN GNR 42 BNR 27 OG GNR 47 BNR 4 I GRATANGEN
KOMMUNE

Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:
- Fylkesmannen vedtak i brev datert 28.03.2017. deres ref. 2017/1592-0 – oppheving av
vedtak -klage – konsesjon § 7 – erverv av eiendommen gnr 42 bnr 27 og gnr 47 bnr 4

- Søknad
- Klagen
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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 ”0konsesjonsforskriften."
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 okonsesjon 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,
eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med
2. 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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GRATANGEN KOMMUNE
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Torbjørn Johnsen

Saksgang
Formannskap

Møtedato
12.06.2018

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 ”0konsesjonsforskriften.
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,
eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med
2. 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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17/00766-33
Torbjørn Johnsen

Saksgang
Formannskap

Møtedato
12.06.2018

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

3

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

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 ”0konsesjonsforskriften.
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,
eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med
2. 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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00545-4
Torbjørn Johnsen

Saksgang
Formannskap

Møtedato
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 ”0konsesjonsforskriften. 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.

4

34/18 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/Bnr. 54/6 - 18/00545-4 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/Bnr. 54/6 : Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom G/Bnr. 54/6

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00597-2
Torbjørn Johnsen

Saksgang
Formannskap

Møtedato
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.
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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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00618-1
Ole Kristian Severinsen

Saksgang
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2018
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 kommunestyremedlemmene.
4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget, 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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