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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.10.2017
2017/11

Saksnr
74/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
13.11.2017

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 09.10.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 09.10.2017.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 09.10.2017
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler
forføring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.10.2017
2016/11

Saksnr
75/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
13.11.2017

Politisk møteplan 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar politisk møteplan for 2018 i samsvar med forslag vedlagt saken.

Vedlegg:
Utkast politisk møteplan 2018
Saksopplysninger
Det legges til grunn at møter for kommunestyret avvikles på Fram, Borkenes, unntatt for junimøtet som
avvikles på et grendehus. Møter for øvrige utvalg avvikles på Kvæfjord rådhus, møterom 2. Møtestart
settes til kl 09:30 med unntak for kontrollutvalgets møter som tar til kl 10:30 og ungdomsrådets møter
som starter kl 18:30. Dato for kontrollutvalgets møter fastsettes av kontrollutvalget selv.
Det følger av kommunestyrereglementet at utvalgsleder eller 1/3-del av representantene i et utvalg kan
sette fram krav om møte, når det finnes påkrevd. Møteplanen er således kun å betrakte som en intern
arbeidsplan og ikke en slags foreløpig innkalling.
Når det gjelder møteinnkalling og dokumentutsending, jfr. kommuneloven § 32, skal dette i henhold til
Overå i kommentarutgaven til kommuneloven «Normalt bør møteinnkallingen være medlemmene i hende
senest fire-fem dager i forveien». Det er ikke krav om at saksdokumenter fysisk skal sendes ut, men de
skal være tilgjengelige, jfr. overgang til elektronisk politisk møtebehandling for hovedutvalgene.
Administrasjonsutvalget vedtok 3. juni 2016 i sak 1/16 Diverse arbeidsoppgaver for
Administrasjonsutvalget: «Administrasjonsutvalget ber administrasjonen i samarbeid med utvalgsleder å
foreta en nærmere vurdering av utvalgets framtidige oppgaver.». Med bakgrunn i dette vedtaket har det
vært møte mellom utvalgsleder, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og personalsjefen. Det ble i møtet både
fra politisk og fagforeningshold uttrykt ønske om at administrasjonsutvalget tas ut av møteplanen og at
møter i utvalget avholdes etter behov. Dette vil være i samsvar med siste års utvikling der det har vært
avviklet et fåtall møter i utvalget.
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Vurderinger
Forslag til møteplan bygger på gjeldende utvalgsstruktur for 2015-2019, samt møteplan for de seneste
årene.
All erfaring viser at både forutsigbar møteplan og en praksis med rettidig utsending av møtedokumentene
bidrar til bedre saksbehandling og god møtekultur. Det fremmes forslag om møteplan som vist i vedlegg.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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KVÆFJORD KOMMUNE - POLITISK MØTEPLAN FOR 2018
Arbeidsmiljøutvalg

AdminiEldrestrasjons- råd
utvalg
Tir 13/2 *

Ungdoms- Råd for
råd
funksjonshemmede

Teknisk
utvalg

Levekårs- Kontrollutvalg
utvalg

Formannskap

Tir 13/2 *

Tir 20/2

Ons 21/2

Man 19/2

Tir 24/4

Ons 25/4

Man 23/4

Tir 12/6

Ons 13/6

Man 11/6

Tir 2/10

Ons 3/10

tor 22/11

Ons 21/11

Fre 16/3

Fre 1/6

Tor 15/3
Tir 24/4

Tir 24/4

To 7/6 **

Tir 5/6

Fre 28/9

Tor 7/6 **

Fr 23/11

Tor 8/3

Tir 25/9
Tir 2/10
Tir 20/11

Tir 20/11

Tor 22/11

Kommunestyre

Tor 3/5
Tor 21/6

Man 10/9
Man 1/10 Tor 11/10
Man 12/11
Man 26/11
Tor 13/12

Møter for kommunestyret på Fram, Borkenes, unntatt for junimøtet som avvikles i grendehus.
Møter for øvrige utvalg i Kvæfjord rådhus, møterom 2. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Møtestart kl 09:30. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Kontrollutvalget har møtestart kl 10:30.
Ungdomsrådet har møtestart kl 18:30.
* Eldrerådet og ungdomsrådet har fellesmøte tirsdag 13. februar kl 18:30.
** Eldrerådet og råd for funksjonshemmede har fellesmøte på noen saker torsdag 7. juni.
Møterom for eldrerådet tirsdag 2. oktober og tirsdag 20. november må særskilt fastsettes.
Utvalgsleder eller 1/3-del av representantene i et utvalg kan ellers sette fram krav om møte
utenom møteplanen, når dette finnes påkrevd.
e = ekstramøter utover opprinnelig berammet
Versjon pr 06.11.2017
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.11.2017
2017/1195

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Saksnr
76/17

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
13.11.2017

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling

Vedlegg:
Budsjett og økonomiplan 2018-2021. Tabeller.
Dokumenter i saken:
Fremdriftsplan budsjett 2018
Saksopplysninger
I henhold til fremdriftsplan for arbeidet med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2020 gjenstår følgende
politisk behandling:
31
32
33
34
35

Adm sjefens forslag budsjett/ØP ferdigstilles
Orienterings- og drøftingsmøte med tillitsvalgte
Stort ledermøte
Adm sjefens forslag gjøres kjent via internett
Høring verneorganisasjoner

Politisk behandling
29 F-skap: Adm sjefens forslag til budsjett/ØP legges fram
30 Orientering i partimøter
31
32
33
34
35

Høring teknisk utvalg
Høring eldreråd
Høring ungdomsråd
Høring levekårsutvalg
Høring råd for funksjonshemmede

10.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
30.11.2017

13.11.2017
Avtales
særskilt
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
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36 Høring samarbeidsutvalg skole/barnehage
37 Høring arbeidsmiljøutvalg

24.11.2017

38
39
40
41

27.11.2017
28.11.2017
14.12.2017
15.01.2018

F-skap: Budsjettbehanling/innstilling budsjett/ØP
F-skap: Budsjettinnstilling kunngjøres via HT/internett
K-styre: Budsjettbehandling/vedtak budsjett/ØP
Budsjett/ØP sendes til fylkesmannen

Vurderinger
I formannskapet 13.11.2017 legges opp til arbeidsmøte. Dette i samsvar med tidligere års praksis.
Administrasjonssjefens innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan fremlegges til neste møte i
formannskapet 27. november.
I møte 13.november vil administrasjonssjefen orientere om forslag til budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021. Det vil i møtet bli gitt muntlige presentasjon samt lagt frem samlet forslag til budsjett 2018
og økonomiplan 2018-2021. Til foreløpig informasjon vedlegges her de tabeller som vil inngå i
budsjettforslaget. Det må tas forbehold om at sluttarbeidet med budsjettet kan medføre mindre endringer.
Samlet forslag til budsjett og økonomiplan vil bli utdelt i papirversjon i formannskapets møte og vil
samme dag bli gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside på internett.
Administrasjonssjefen gjør oppmerksom på at det ved utarbeidelsen av forslag til budsjett og
økonomiplan forelå et vesentlig uavklart element, ved at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
hadde varslet at statens anmodning om bosetting av flyktninger først vil foreligge omkring månedsskiftet
oktober/november. IMDi orienterte så 02.11.2017 om at Kvæfjord kommune ikke blir anmodet om å
bosette flyktninger i 2018, jf brevet som ligger til formannskapet som egen referatsak. Budsjettforslaget
ble gjort opp før IMDi-brevet om 0 bosetting, og det er derfor ført opp integreringstilskudd = 11 657 000
i 2018. Gitt nullbosetting må dette nedjusteres med 2 120 000 kr til 9 537 000 og vi kan ikke ta ut alt
dette via driftsutgifter på 20015 Flyktningbosetting. Dette kan komme til å fordre et tilleggsforslag om
justeringer i 2018-budsjettet tilknyttet den særskilte budsjettsaken som framlegges for formannskapet i
slutten av november.
I perioden mellom formannskapets møte 13. november hvor administrasjonssjefen orienterer om forslag
budsjett og økonomiplan 2018-2021 og formannskapets møte 27. november, hvor formannskapet vedtar
innstilling i budsjettsaken til kommunestyret 14. desember, vil saken være til høring i de aktuelle utvalg.
Utvalgenes høringsinnspill vil da foreligge til formannskapet 27. november.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Deres referanse
Dato:

Invitasjon til å delta i finansieringsordningen
Digitaliseringsstrategien"

setter

mot 2020. Helt avgjørende
samordner

innsatsen.

fellesløsninger.
Sammen

Et viktig delmål

fylkeskommuner

om økt digitalisering

for en mer samordnet

disse er hovedformålet

med KommIT-rådet

i fylkesrådmannskollegiet

to år, forutsatt

sektor

og de ti største

bidrar

sektor

arbeid frem

samarbeider

er å etablere

mellom

kommunal

alle kommuner

15. august.

og

Finansieringsordningen

og rådmannsutvalg3.
sektor og staten.

Kommunal-

at de vil bidra med 125 millioner

kroner

og

fordelt

med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner

kommunene

og

digitale

med å få på plass en slik
til å invitere

Saken ble behandlet

(KMD) har signalisert

at kommunal

Storbynettverket

arbeidet

og en rekke fylkesstyrer

Det har vært og er en god dialog om ordningen
moderniseringsdepartementet

kommunal

i KS har gitt sin tilslutning

til bidra med et engangsbeløp.

er også behandlet

og fylkeskommunenes

er at vi innad i sektoren

med den nye finansieringsordningen.

har KS det siste halvåret

Hovedstyret2

for digitaliseringsprosjekter

og mål for KS' og kommunenes

for å nå målene

Å finansiere

finansieringsordning.

retning

08.09.2017

har signalisert

at de vil bidra med til sammen

over

kroner.

35 millioner

kroner.
For å etablere
kapital.

ordningen,

KS inviterer

per innbygger

og 5 kroner

blir med, vil ordningen

Hvorfor bør din kommune
Formålet

med ordningen

løsninger

sammen,

får vi bedre kvalitet

gjennom

2

for fylkeskommuner.

ca. 250 millioner

at vi reiser tilstrekkelig
på henholdsvis

20 kroner

Hvis alle kommuner

og

kroner.

har bidratt

løsninger

for kommunal

og lavere pris på det som utvikles.
noe som vil forlenge

med leverandører

sektor.

En annen fordel
levetiden

sektor å vise at vi står sammen

rolle i samarbeidet

kapital slik at den blir kraftfull

ordningen.

disponere

og forvaltningen,

for kommunal

vil ta en ny og sterkere

Når din kommune

per innbygger

flere nye felles digitale

flest mulig bidrar med engangssummen
nødvendig

fra KMD, er det nødvendig

til å delta med et engangsbeløp

bli med?
er å utvikle

om videreutviklingen

Dette er også en mulighet
fremover

alle sine medlemmer

for kommuner

fylkeskommuner

stå sammen

og for å utløse midlene

derfor

og staten.

er at mange vil

til løsningene.

om digitalisering,

neste år for å utløse alle midlene

Ved å utvikle

og at vi

Vi er avhengige

av at

fra KMD. Det vil gi ordningen

og bærekraftig.

med engangssummen,

Det er opp til hver enkelt

vil dere få tilgang til alle løsningene

hvilke løsninger

som blir utviklet

man vil ta i bruk.

Lenke til Di italiserin sstrate ien for kommuner o f Ikeskornmuner
Lenke til Sak 17 39 Finansierin o or aniserin av felles kommunale di italiserin s ros'ekter
lenke til Saksunderla et til f Ikesvise rådmannsutval
f Ikesst rer o f Ikesrådmannskolle iet

KS
131Notksadr..Haakon VIN gate 9
Postadr..
Postboks 1378, Vika, 0114 Osio

Telefon: 047 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Nettside: wvow.ks.no
E-post:
ItsPks.no

29

Bankgko: 8200.01.65189
IPan.
N063 82000165189

Hvordan fungerer ordningen?
Når ordningen

er etablert,

finansieringsordningen
bruk.

skal den være selvfinansierende.

til felles

De kommunene

denne måten fordeles

kommunale

og fylkeskommunene

som tar løsningen

finansieringsansvaret

og -byrden

kapital i finansieringsordningen

til utvikling

Tildelingen

at ordningen

fra KMD forutsetter

Ordningen

skal finansiere

Ordningen

skal forvaltes

Prosjekter

som kvalifiserer

Utviklingskostnadene

Løsninger

utrede

hvordan

til ordningen,

prinsippene:
i kommunal

og prioriteres

sektor.

av KommIT-rådet

skal tilbakebetales

og bærekraftig

med finansiering

etter

og skal

fra ordningen,

når løsningene

tas i bruk.

selve etableringen.

kan kun tas i bruk av kommuner

og

med et engangsbeløp.

i praksis. Dette skjer i samarbeid

behovet

etter 2017/2018
gjennomføre

et interessepolitisk

pfinsippnotat4

Vi ber om tilbakemelding
Jo flere kommuner
kommune

trykk

med fagpersoner

og rådmenn

fra både

årlige vurderinger

å anslå. Derfor vil KS, sammen

og evalueringer

og styrket

av ordningen.

medvirkning

digitalisering

og utvikling

i hele offentlig

med

I tillegg vil
av

sektor.

er vedlagt.

innen 20. desember

og fylkeskommuner
og sektoren

som deltar,

vår samlet.

Vi antar og er forberedt

Vi ber dere orn å behandle

er i dag vanskelig

mot staten for å sikre statlig

for ordningen

løpet av høsten, slik at engangssum

tilbakemelding

som det opprettholdes

fylkeskommuner.

finansierer,

som sikrer økt gjennomføringskraft

startkapitalen.

tas i
På

ska I være på plass i løpet av høsten og virke fullt ut i 2018, og vi er i gang med å

og KommIT-rådet,

Et mer detaljert

enkelte

kostnaden.

og små og store kommuner.

KS opprettholde
virkemidler

vil behandles

og/eller

som har bidratt

Det samlede finansielle
medlemmene

samtidig

av felles digitaliseringsprosjekter

som ordningen

den skal fungere

fylkeskommuner

på et fellesskap,

følger disse overordnede

utviklingen

som er utviklet

Målet er at ordningen

når løsningene

i bruk, vil dele på denne

av nye fellesløsninger.

skal være selvfinansierende

fylkeskommuner

fra

ska I tilbakeføres

av KS.

være til nytte for alle kommuner

Ordningen

Det vil si at utbetalinger

digitaliseringsprosjekter

jo bedre vil ordningen

Vi håper derfor

fungere

at din kommune

på at de aller fleste må ta beslutningen

men kan legges inn i budsjettet

når dere har gjort endelig

for den

om å delta i ordningen

i

for 2018.

saken så snart som mulig, senest innen 20. desember,

til hallvard.hoen@ks.no

og gi resultater

vil gå inn med den nødvendige

og gi oss en

vedtak.

Har dere innspill?
Dersom du eller noen andre i din kommune
arbeidet,

ta gjerne

kontakt

trenger

med oss på e-post

mer informasjon,

har innspill

eller ønsker å bidra i

hallvard.hoen@ks.no.

Med hilsen
Gunn Marit

Helgesen

Styreleder

Lasse Hansen
Administrerende

4

direktør

Lenke til prinsippnotat

Side 2

30

av 2

Esten Estensen
Moanveien 284
9470 Gratangen
Kvæfjord kommune
v/Birger Bjørnstad
Bygdevegen 26
9475 Borkenes

Tilsvar i sak 2017/7
Klage i sak 2017/7, viser til brev datert 30.09.2017 hvor tilskudd fra næringsfondet på kr. 100 000
anmodes tilbakebetalt. Grunn oppgis å være, utflytting til annen kommune, videre at beløpet p.g.a.
dette er utbetalt på feilaktig grunnlag.
Jeg stiller meg spørrende og uenig i dette.
Søknaden ble sendt 30.09.2016, jeg hadde da bostedsadresse i Kvæfjord kommune. Det ble ikke
under søknads prosessen, opplyst fra kommunes saksbehandler om bosteds plikt. Viser videre til
kommunens egne nettsider, hvor det står:
Formål med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og
nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan
styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at
lokalsamfunn og region_blir mer attraktive å bo i og flytte til.
Midler fra næringsfondet må nødvendigvis søkes i den kommunen man er folkeregistrert i ved
søknadstidspunktet.
Vedtaket om tildeling av midler, mottatt per mail 18.11.2016 opplyser heller ikke om bosteds plikt.
Til opplysning, forelå det ikke konkrete planer om flytting ved søknadstidspunktet, ei heller ved
telefonsamtalen du viser til.
Jeg endret bostedsadresse 14.03.2017, og tok utflytting fra Kvæfjord kommune. Ligningsåret 2017,
vil jeg skatte til Kvæfjord kommune.
Mener derfor at anmodning om tilbakebetaling av midler er foretatt på feil grunnlag.

Esten Estensen
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Kommuner
Fylkeskommuner
KS

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4008-2

11.09.2017

Digitalisering i kommunal sektor
Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en
viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for
en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren.
Derfor må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og
næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.
Dette brevet inneholder en kort gjennomgang av de viktigste tiltakene med relevans for
kommunal sektor i den statlige digitaliseringspolitikken.

1. Digital agenda for Norge
Departementet ønsker å løfte frem følgende områder og tiltak fra Meld. St. 27 (20152016) Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet1:
Mer helhetlige løsninger
Mange offentlige tjenester forutsetter et utstrakt samarbeid mellom statlig og
kommunal sektor. Når det gjelder oppgaver som løses på tvers av statlig og
kommunal sektor, vil regjeringen at de statlige virksomhetene skal ta et større
ansvar for at det utvikles helhetlige, digitale løsninger som også kan benyttes av
kommuner og fylkeskommuner, og som dekker behovene i kommunal sektor. I

1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
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tillegg skal statlige virksomheter ta mer hensyn til kommuner og
fylkeskommuner i sitt digitaliseringsarbeid.
Ordning for finansiering av kommunale IKT-prosjekter
I Kommuneproposisjonen ble det varslet at departementet setter av 25 mill.
kroner over prosjektskjønnet på kap. 571 post 64 i 2017 til en KS-administrert
ordning for finansiering av kommunale IKT-prosjekter. For 2018 tar
departementet sikte på å sette av 100 mill. kroner til formålet. Ordningen skal
bidra til finansiering av IKT-prosjekter som kan komme hele kommunal sektor til
gode.
KS skal informere kommunesektoren høsten 2017 om hvordan ordningen skal
legges opp og hvordan prosjektene skal finansieres.
Digital postkasse til innbyggere
Digital post gjør innbyggerens kommunikasjon med det offentlige raskere,
tryggere og enklere. Digital postkasse til innbyggere er en sikker løsning, og
kommuner og fylkeskommuner kan sende både vedtak og andre viktige
henvendelser, inkludert sensitive personopplysninger. Med digital post sparer
kommunal sektor penger, mens innbyggerne får bedre tjenester. KS SvarUT kan
videresende post til Digital postkasse til innbyggere. Kommuner som ikke har tatt i
bruk digital postkasse ennå, kan ta kontakt med KS og få hjelp til å koble seg på.
I 2014 ble forvaltningsloven2 og eForvaltningsforskriften3 endret slik at
forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og
næringsdrivende. Forvaltningsorganet skal sørge for at parten blir varslet om at
enkeltvedtak er fattet, og hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg
kunnskap om innholdet. Vedtaket kan for eksempel bli gjort tilgjengelig i
mottakers digitale postkasse. Hvis mottaker ikke har skaffet seg tilgang til
enkeltvedtaket innen én uke fra det tidspunktet vedtaket ble gjort tilgjengelig, og
varsel ble sendt, skal parten varsles digitalt en gang til (per e-post eller sms). Det
vil si at det ikke lenger er slik at vedtak og lignende må sendes på papir til
mottaker dersom han eller hun ikke har åpnet det i den digitale postkassen.
ID-porten
ID-porten er en innloggingsløsning som gir innbyggerne sikker tilgang til over
1300 nettjenester fra ca. 700 statlige og kommunale etater. Innbyggerne kan
bruke MinID, BankID og BankID på mobil, Buypass og Buypass på mobil samt
Commfides. I gjennomsnitt gjennomføres det 200 000 innlogginger hver dag. For
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen
(eForvaltningsforskriften).
2
3
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mer informasjon se https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalefelleslosninger/id-porten.
eSignering
Difi har etablert en felles tjeneste for elektronisk signering. eSignering er en
frittstående tjeneste som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Tjenesten
bidrar til en brukervennlig, sikker og effektiv håndtering av dokumenter som
krever signatur fra innbyggere, og tilbyr både avansert elektronisk signatur og
autentisert elektronisk signatur. Signeringstjenesten kan brukes både ved
integrasjon mot KS SvarUT og kommunens egne fagsystemer, eller som en
frittstående tjeneste fra Difi. Tjenesten forvaltes av Difi og leveres av Posten
Norge AS.
Altinn for kommunal sektor
Altinn er en nasjonal felleskomponent som statlige etater som hovedregel skal
bruke ved produksjon av relevante digitale tjenester. Kommunal sektor kan også
bruke Altinn, og i januar 2016 inngikk Brønnøysundregistrene og KS en avtale
som gjør det enklere for kommunesektoren å tilby nye, nettbaserte tjenester.
Kommuner som ønsker å benytte denne avtalen kan ta kontakt med KS for mer
informasjon.
Nytt folkeregister i 2019
Skatteetaten vil i 2019 ferdigstille arbeidet med et modernisert Folkeregister. Det
innebærer bl.a. nye tekniske grensesnitt, bedre kvalitet og nye tjenester for
Folkeregisterets konsumenter og produsenter. Nytt folkeregister kan tilrettelegge
for enklere saksbehandling for kommunene, siden opplysninger i Folkeregisteret
blir raskere oppdatert enn tidligere. Kommunene kan dermed igangsette egne
prosesser tidligere enn i dag og utvikle nye innbyggervennlige tjenester. Som en
del av arbeidet trer også ny lov og forskrift for folkeregistrering i kraft 1. oktober
2017. Den nye loven vil forenkle tilgangen til personopplysninger om personer
både i og utenfor egne kommunegrenser. Skatteetaten samarbeider med KS om
kommunal sektors behov for tilgang til opplysninger i et modernisert
Folkeregister. I tillegg jobbes det for at kommunal sektor i produsentrollen
(helse, barnevern og vigsel) skal kunne sende opplysninger til Folkeregisteret på
en mer sikker og effektiv måte. KS har etablert et eget prosjekt for å ivareta
kommunal sektors behov opp mot modernisert Folkeregister. Den enkelte
kommune oppfordres til å selv kartlegge endringsbehovet som følger av et
modernisert Folkeregister.
Bruk av IT-standarder
Kommunal sektor skal bruke obligatoriske IT-standarder slik de framgår av
standardiseringsforskriften.4 I tillegg bør kommuner og fylkeskommuner også
4

Forskrift 5 april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-05-959.
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benytte de anbefalte standardene. Standardene legger til rette for og fremmer
elektronisk samhandling med og i forvaltningen. Referansekatalogen gir en
oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.5 Spørsmål
om bruk av standarder kan rettes til Difi.
Ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal (OEP) – eInnsyn
Ved årsskiftet 2017/2018 vil den nye løsningen bli satt i produksjon. Løsningen er
et samarbeid mellom Difi og Oslo kommune for å utvikle en felles publikasjonsog innsynsløsning som skal erstatte dagens Offentlig Elektronisk Postjournal
(OEP) og Søk i politiske saker (SIPS).
Løsningen er utviklet med sikte på etter hvert å kunne benyttes av alle kommuner
og fylkeskommuner.
Oslo kommune er i dialog med kommunal sektor og vil invitere til deltakelse i
piloter. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker informasjon, som vil prøve ut
tjenesten eller ønsker å publisere i en felles tjeneste som eInnsyn kan ta kontakt
med Oslo kommune eller Difi. Se https://einnsyn.difi.no/.
Kommunale veiledningstilbud
KMD har gjennomført et toårig program for økt digital deltakelse og kompetanse
(Digidel, http://digidel.no/). Programmet utviklet bl.a. ulike opplæringsressurser
som nå overtas og videreutvikles av Kompetanse Norge (tidligere Vox). Disse
opplæringsressursene er fritt tilgjengelige for alle som vil tilby etter- og
videreutdanning innen digital kompetanse.
KS og KMD samarbeider om å etablere tilbud om veiledning og opplæring i
digital kompetanse i alle landets kommuner (Digihjelpen). Kommunene
bestemmer selv hvordan de ønsker å gi grunnleggende opplæring i digital
kompetanse til innbyggerne. Digihjelp-prosjektet vil innen utgangen av januar
2018 utarbeide en «håndbok» som bl.a. vil beskrive hvordan et kommunalt tilbud
om veiledning innen digital kompetanse kan etableres og driftes på en
kostnadseffektiv måte ved bruk av eksisterende ressurser og bistand fra bl.a.
Kompetanse Norge, NAV, Skatteetaten, Seniornett og med bidrag fra ulike
frivillige og private aktører.
«Én innbygger - én journal»
Helse- og omsorgssektoren er i gang med å realisere en løsning for «Én
innbygger – én journal». Arbeidet er omfattende og vil ta lang tid. Utviklingen må
derfor skje stegvis. Første steg på veien er Helseplattformen i region Midt-Norge.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse om å utarbeide
et veikart for den samlede gjennomføringen av arbeidet med én innbygger – én
5

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen.
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journal. Direktoratet skal videre gjennomføre et forprosjekt om en nasjonal
løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste som er integrert med
spesialisthelsetjenestens løsninger. Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med
kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og
pasient- og brukerorganisasjoner. Forprosjektet og veikartet vil gi grunnlag for
beslutninger om videre gjennomføring av én innbygger – én journal.
Velferdsteknologi
Gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram har over 30 kommuner prøvd ut
trygghets- og mestringsteknologi i omsorgstjenesten. Programmet ledes av
Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for e-helse og KS. En viktig del av
prosjektet er følgeforskning, hvor gevinster og effekter ved bruk av
velferdsteknologi synliggjøres. Det er utgitt to gevinstrapporter med anbefalinger
fra prosjektet (IS-2416, IS-2557). Rapportene er entydige, og viser at bruk av
velferdsteknologi har store gevinster når den brukes riktig. Prosjektet gikk i 2017
over fra pilotering og utprøving, til implementering og drift i nye kommuner. Om
lag 200 nye kommuner er nå en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet
med mål om å innlemme trygghets- og mestringsteknologi i kommunens
ordinære tjenestetilbud de neste årene. Brukerne opplever større mestring,
trygghet og selvstendighet ved bruk av teknologien. Kommunene rapporterer om
økt omsorgskapasitet og bærekraft. Dokumentasjonen på dette teknologiområdet
er god, og det er derfor viktig at kommunene utnytter denne teknologien i
omstillingen av helse- og omsorgstjenestene.
Kommunestruktur og IKT
Kommunesammenslåing foregår i en digital kontekst. Digitalisering berører alle
tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjon foregår i økende grad
digitalt. Bruk av digitale tjenester og IKT-systemer har mye å si for kommunens
evne til å utføre lovpålagte oppgaver med god kvalitet på mest mulig effektiv måte.
Håndtering av IKT ved kommunesammenslåing er derfor kritisk, og samtidig et
sentralt virkemiddel i omstillingsarbeidet ved etablering av den nye kommunen.
Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner vedtas som hovedregel
nye kommune- og fylkesnumre, og det er viktig at systemene er tilstrekkelig
fleksible til å håndtere endringer av denne typen.
Som del av kommunereformen har Kartverket fått i oppdrag fra KMD å ivareta
rollen som teknisk koordinator av statlige etater om IKT-spørsmål i kommune- og
regionreformen, og være kontakt med faglig støtte for kommunene i forbindelse
med endringer av kommunenummer og adressering som følge av kommune- og
regionreformene. Dette innebærer blant annet å koordinere samarbeidet mellom
statlige virksomheter og involverte kommuner, og avdekke avhengigheter mellom
ulike IT-løsninger. Det er blant annet utarbeidet en sjekkliste for kommuner som
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skal gjennomføre sammenslåing, med oversikt over oppgaver og tidsfrister. Nyttig
informasjon om kommunereform og digitalisering finnes på
http://www.kartverket.no/kommunereform/.

2. Digitaliseringsrundskrivet for statlige virksomheter
Digitaliseringsrundskrivet (rundskriv H-7/17) er en sammenstilling av pålegg og
anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av
hvilke føringer som gjelder. Det gjelder for statlige virksomheter, og har blitt sendt ut
hvert år siden 2009.
Rundskrivet henviser til en rekke krav som er hjemlet i lov, og som derfor også gjelder
kommunene. De øvrige kravene i rundskrivet gjelder ikke for kommunene.
Rundskrivet er vedlagt.
Departementet oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med kravene som stilles til
statlige virksomheter på digitaliseringsområdet, og også til å vurdere om noen av
anbefalingene kan være relevante for kommunenes digitaliseringsarbeid.
Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Timothy Szlachetko
seniorrådgiver

1 vedlegg: Digitaliseringsrundskrivet (H-7/17)
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 11.09.2017 15:36:19
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: 17/4008-2 Digitalisering i kommunal sektor
Vedlegg: Digitalisering i kommunal sektor(1).pdf;Digitaliseringsrundskrivet 2017.pdf

Fra: Postmottak KMD [mailto:postmottak@kmd.dep.no]
Sendt: 11. september 2017 12:05
Emne: 17/4008-2 Digitalisering i kommunal sektor

Se vedlagte saksdokumenter.
Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til fellesadressen / Any answer to
this letter, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@kmd.dep.no.
Med hilsen / Yours sincerely
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet / Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation
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Rundskriv
Departementene
Underliggende forvaltningsorganer
Statsministerens kontor

Nr.

Vår ref

Dato

H-7/17

17/1819 14

08.09.2017

DIGITALISERINGSRUNDSKRIVET
Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om
digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens
ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og
forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-09/16, og gjelder til et nytt
digitaliseringsrundskriv sendes ut.

Vesentlige endringer fra fjorårets rundskriv
De viktigste endringene fra rundskriv H-09/16 er:






Nytt punkt om brukeren i sentrum til erstatning for tidligere punkt 2.1, jf. punkt
1.1.
Omtalen av gjenbruk og viderebruk er slått sammen, og omtale av geodata er
tatt inn, jf. punkt 1.3.
Omtale av Oppgaveregisteret er tatt inn, jf. punkt 1.6.
Kravet om bruk av digital postkasse til innbyggere er presisert, jf. punkt 1.7.
Universell utforming av IKT i utdanningssektoren er tatt inn, jf. punkt 1.8.

Bakgrunn
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det
handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@kmd.dep.no
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legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten
i både privat og offentlig sektor.
Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge. IKT for en
enklere hverdag og økt produktivitet.1 Meldingen presenterer regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste.

1. Hvordan skal virksomheten digitalisere?
1.1 Sett brukeren i sentrum
Virksomheten skal sette brukeren i sentrum. Brukere kan være innbyggere, egne
ansatte, andre offentlige og private virksomheter, etc. Virksomhetene anbefales å bruke
tjenestedesign og andre metoder for brukerinvolvering og brukertesting for å sikre at
tjenestene oppfyller brukernes behov.
Brukere skal få hjelp og veiledning til å benytte virksomhetens digitale tjenester, for
eksempel gjennom veiledning på nett, digital dialog, direkte kontakt eller betjening ved
personlig fremmøte. Virksomheter som har ansvarsområder som går på tvers av
virksomheter bør samarbeide, og gi brukerne et hensiktsmessig og helhetlig tilbud,
uavhengig av måten forvaltningen er organisert på.
Et klart og brukertilpasset språk er en viktig forutsetning for at digitale tjenester blir
tatt i bruk og for at forvaltningens brukere forstår sine rettigheter og plikter. Det legges
derfor til grunn at virksomhetene arbeider systematisk for at klart språk blir en del av
utviklingen av de digitale tjenestene. Difi kan være en støtte i dette arbeidet, og gode
språkråd finnes på www.klarspråk.no. Prosjektveiviseren (versjon 3.0), se punkt 2.1, gir
også råd om klart språk i digitale tjenester.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS har i fellesskap forpliktet seg til å
legge forholdene til rette slik at landets kommuner kan ha et veiledningstilbud i
grunnleggende digital kompetanse for innbyggere som trenger hjelp til å komme seg
på nett, og bruke digitale tjenester. Et konsept for etablering av slike
veiledningstjenester skal være klart i januar 2018. Det vil inkludere hvordan statlige
etater med digitale tjenester, som er rettet mot innbyggerne, kan bidra med
opplæringsmateriell og -ressurser for å styrke de kommunale veiledningstilbudene.
Norge.no er en veiviser til offentlige digitale tjenester til innbyggerne på tvers av
sektorer og nivå. Tjenestene er blant annet organisert etter livshendelser. Statlige
virksomheter bør fortløpende registrere sine tjenester her, for å sikre en helhetlig
fremstilling av forvaltningens digitale tjenester til innbyggerne. Altinn er hovedkanal for
overordnet informasjon om rettigheter og plikter for etablerere og næringsdrivende.

1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
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1.2 Gjennomfør digitalt førstevalg
Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje
gjennom digitale, nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være helhetlige,
brukervennlige, trygge og universelt utformet.
Departementene skal innen utgangen av 2017 kartlegge potensialet for digitalisering av
tjenester og arbeidsprosesser, og utarbeide planer for hvordan alle egnede tjenester
skal gjøres tilgjengelig digitalt. Arbeidet skal skje i samarbeid med departementets
underliggende virksomheter, jf. fellesføring i tildelingsbrevene for 2017.
Departementene skal innen utgangen av 2018 gjøre en vurdering av hvilke tjenester
som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene egner
seg for utvikling av tjenestekjeder. Det skal også utarbeides planer/strategier for
utvikling av tjenestene. Departementet skal samarbeide med underliggende
virksomheter, og evt. virksomheter i andre sektorer.
Kartleggingene bør blant annet omfatte hvilke tjenester det gjenstår å digitalisere,
hvilke tjenester som egner seg for digital selvbetjening, straks-avgjørelser og
automatisert saksbehandling. Kartleggingen må også brukes til å vurdere om
eksisterende digitale tjenester er brukerorienterte og brukervennlige, eller om de bør
re-designes, forenkles eller kanskje kan bortfalle. Se veiledning på Difis hjemmeside.2
Relevant regelverk må også gjennomgås. Regelverk skal være teknologinøytralt. Det
skal ikke lages nye regelverkshindringer og eksisterende, utilsiktede hindringer skal
fjernes. Det enkelte departement er ansvarlig for å gjennomføre de
regelverksendringene som er nødvendige for å kunne oppnå gevinster ved
digitalisering på eget område.
1.3 Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon
Den enkelte virksomhet skal ha oversikt over hvilke data den håndterer, hva dataene
betyr, hva de brukes til, hvilke prosesser de inngår i, og hvem som kan bruke dem
(informasjonsforvaltning). Dette innebærer også å ta stilling til hvilke data som kan
gjøres tilgjengelig for gjenbruk i offentlig sektor, og viderebruk av privat sektor.
Offentlige virksomheter må prioritere utveksling av informasjon som andre
virksomheter har krav på.
Difi etablerer et rammeverk for informasjonsforvaltning som kan brukes av
virksomheten. Rammeverket skal hjelpe virksomheter med ulik modenhet å komme i
gang med strukturering av egen informasjon.3
Virksomheten skal gjenbruke informasjon, i stedet for å spørre brukerne på nytt om
forhold de allerede har opplyst. Før virksomheten etterspør informasjon, skal den
sjekke om den samme informasjonen allerede finnes, og er tilgjengelig i egen eller i
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg og https://www.difi.no/fagomrader-ogtjenester/effektivisering.
3 https://www.difi.no/informasjonsforvaltning
2
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andre virksomheter. Finnes informasjonen hos en annen offentlig virksomhet, skal
informasjonen hentes derfra, forutsatt at det foreligger hjemmel. Virksomheten som
ønsker informasjon utlevert, må selv sørge for hjemmel for gjenbruk av informasjonen.
I samsvar med viderebruksbestemmelsene i offentleglova, skal virksomheten gjøre
egnet informasjon tilgjengelig i maskinlesbare formater, fortrinnsvis gjennom API'er.
Virksomheten kan få dekket sine kostnader ved tilgjengeliggjøring i tråd med
offentleglovas bestemmelser. Data bør tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som for
eksempel Norsk lisens for opne data (NLOD).4 Data som er tilgjengelig for viderebruk
bør synliggjøres på portalen data.norge.no.
Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller
digitale tjenester, skal legge til rette for at data fra disse tjenestene kan gjøres
tilgjengelige i maskinlesbare formater. Der markedet leverer tjenester på grunnlag av
slike data, skal virksomheten vurdere å avstå fra å utvikle lignende tjenester selv.
Virksomheten skal følge Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data.5
Lov om infrastruktur for geografisk informasjon6 (geodataloven) setter krav om deling
og tilgang til geodata, jf. også plan- og bygningsloven kapittel 2. Forskrift om
infrastruktur for geografisk informasjon7 (geodataforskriften) § 15 fastsetter en
forpliktende framdriftsplan. Kravene er i samsvar med direktiv 2007/2/EF om
etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet
(INSPIRE).
1.4 Følg opp informasjonssikkerheten
I henhold til eForvaltningsforskriften § 15 skal virksomheten ha en internkontroll
(styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente
standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet.8 Internkontrollen bør være en
integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Omfang og innretning på
internkontrollen skal være tilpasset risikoen. KMD har pekt ut Difi til det organ som
skal gi anbefalinger på området, jf. eForvaltningsforskriften § 15.
1.5 Bygg inn personvern
Virksomhetens IKT-systemer skal bygges i tråd med prinsippene for innebygd
personvern, herunder personvernvennlige standardinnstillinger. 9

https://data.norge.no/nlod/no/2.0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-ved-tilgjengeliggjoring-av-offentligedata/id2536870/
6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-09-03-56
7 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-08-797
8 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988
9 https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Innebygd-personvern/
4
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EUs nye forordning om behandling av personopplysninger (EU 2016/670) trer i kraft i
2018.10 Virksomheten skal ta hensyn til det kommende regelverket og gjennomføre
nødvendige tilpasninger og endringer. Veileder finnes på Datatilsynets nettsider.11
1.6 Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger
Regjeringen har fastsatt strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter.12 Disse
gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene, og skal legges til
grunn av felleskomponentforvaltere og tjenesteeiere.
ID-porten: Virksomheten skal ta i bruk ID-porten for digitale tjenester som krever
innlogging og autentisering.
Altinn: Virksomheten skal i utgangspunktet ta i bruk Altinns infrastruktur og
tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester. Virksomheter som på kort sikt
ikke kan få dekket sine behov i Altinn på en hensiktsmessig måte, kan benytte
løsninger i markedet eller utvikle løsningen selv. Virksomheten må kunne begrunne
unntak. Aktuelle digitale tjenester rettet mot næringsdrivende skal gjøres tilgjengelige
på Altinns portal.
Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende og andre
virksomheter med organisasjonsnummer.
Digital postkasse til innbyggere: Virksomheten skal bruke Digital postkasse til
innbyggere som beskrevet i punkt 1.7.
Kontakt- og reservasjonsregisteret: Virksomheten skal bruke kontaktinformasjon
fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved varsling av innbyggere om og utsendelse av
enkeltvedtak og andre viktige digitale henvendelser, jf. eForvaltningsforskriften § 8.13
Felles offentlige registre: For å unngå dobbeltrapportering, sikre gjenbruk av
oppdatert og korrekt informasjon om personer, virksomheter og eiendommer, skal
statens virksomheter bruke folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen så fremt
vilkår for bruk er oppfylt.
Oppgaveregisteret: Virksomheten skal melde nye eller endrede rapporteringsplikter
som pålegges næringsdrivende til Oppgaveregisteret før de iverksettes.14
Virksomhetene plikter å samordne rapporteringsplikter der det er praktisk mulig.
Når virksomheten skal ta i bruk nasjonale felleskomponenter, skal den foreta en risikoog sårbarhetsvurdering knyttet til informasjonssikkerhet. Gjennomført risiko- og
sårbarhetsvurdering kan føre til at virksomheten helt eller delvis ikke kan ta
felleskomponenten i bruk.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/
12 Meld. St. 27 (2015-2016) kapittel 11.1.
13 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988
14 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-06-35
10
11

Side 5

43

1.7 Bruk digital postkasse til innbyggere
Virksomheten skal bruke Digital postkasse til innbyggere for utsending av post til
innbyggere som har valgt digital postkasse, og som ikke har reservert seg. Kravet om
bruk av digital postkasse til innbyggere gjelder alle tjenester hvor det sendes brev som
har dokumentasjonsverdi for innbygger. Slike brev kan være både vedtak og andre
viktige henvendelser. Virksomheten skal vurdere hvilke brev som har viktig
dokumentasjonsverdi for innbygger.
Virksomheten må jobbe aktivt for at deres målgrupper oppretter digital postkasse.
Kvalitetssikret informasjon om Digital postkasse til innbyggere finnes på norge.no. Alle
virksomheter bør på sine nettsider gi informasjon om digital postkasse til innbyggere.
Virksomheter som har benyttet Altinns meldingsboks for utsending av post til
innbyggere, skal bruke Digital postkasse til innbyggere fra 1. oktober 2016. Har
innbyggeren ikke valgt postkasse og ikke reservert seg mot digital post, kan post
fortsatt sendes til Altinns meldingsboks.
Skattedialogen til innbyggere (skattekort og skatteoppgjør) har midlertidig unntak fra
fristen. Fra og med utsendelse av skatteoppgjøret for inntekståret 2016, videresendes
skattedialogen fra Altinn til Digital postkasse til innbyggere.
Altinn skal benyttes for digital post til virksomheter. Se punkt 1.6 ovenfor.
1.8 Følg krav om arkitektur og standarder
Virksomheten skal følge statens overordnede arkitekturprinsipper på IKT-området.15
Virksomheten må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik. Virksomheten
anbefales løpende vurdere behov for standarder innenfor eget kompetanseområde.
Virksomheten skal bruke obligatoriske standarder slik de framgår av
standardiseringsforskriften.16 På områder som ikke dekkes av de obligatoriske
standardene, bør virksomheten benytte de anbefalte standardene. Referansekatalogen
gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.17
Gjennom forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stilles det krav til at nye
nettløsninger og automater som retter seg mot allmennheten, må tilfredsstille
internasjonalt anerkjente standarder for universell utforming.18 Eksisterende IKTløsninger skal være universelt utformet innen 1. januar 2021.19

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonalarkitektur/prinsipper
16 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-05-959
17 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-ogsamordning/standarder/referansekatalogen.
18 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732
19 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 14 annet ledd. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/201306-21-61
15
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Gjennom vedtakelsen av ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven), ble plikten til universell utforming av IKTløsninger utvidet til å omfatte opplærings- og utdanningssektoren. For å synliggjøre
utvidelsen til sektoren vil dette presiseres nærmere i forskriften.
Virksomheter i skolesektoren får en 12 måneders frist til å innrette seg etter kravene
fra loven trer i kraft den 1. januar 2018. Det betyr at fra 1. januar 2019 skal alle nettsider,
læringsplattformer og digitale læremidler i sektoren tilfredsstille kravene til universell
utforming av IKT, slik det er regulert i forskriften.
1.9 Grenseoverskridende tjenester
Digitale tjenester skal, når det er formålstjenlig, tilpasses til grenseoverskridende
informasjonsutveksling for å gi offentlige myndigheter, næringsdrivende og innbyggere
mulighet til å utføre oppgaver digitalt på tvers av landegrenser innenfor EØS-området.
Nasjonale felleskomponenter og tjenester skal, når det er hensiktsmessig, være forenlig
med EUs digitale infrastruktur implementert gjennom EU-programmet CEF Digital
som Norge deltar i. Det kan søkes om finansering av grenseoverskridende digitale
løsninger fra CEF Digital. Difi kan bistå med informasjon om søkemuligheter.
1.10 Ta i bruk elektronisk faktura
Når nye avtaler inngås, skal virksomheten kreve at deres leverandører av varer og
tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar
dokumentet i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF).20 Fra
utenlandske leverandører skal det stilles tilsvarende krav om at dokumenter skal
mottas i samsvar med standarden PEPPOL BIS. KMD anbefaler offentlige
virksomheter å benytte infrastrukturen Difi forvalter for formidling av elektroniske
handelsdokumenter.21 Virksomheten skal påse at kontaktinformasjon om fakturering er
oppdatert i Elektronisk mottakeradresseregister (ELMA).22
Offentlige virksomheter bør sende elektroniske fakturaer i EHF til både privatpersoner
og næringsdrivende. Statlige virksomheter som sender fakturaer til privatpersoner
regelmessig, skal tilby elektronisk faktura. Slike virksomheter skal så langt det er mulig
også vurdere om de i tillegg kan tilby avtale om automatisk betaling for tjenester som
egner seg for dette. Kravene kan fravikes dersom fakturavolumet er så lavt at
kostnadene klart vil overstige nytteverdien.
1.11 Lag sourcingstrategi
Det offentlige skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre
og mer effektivt. Ved utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger, må
virksomheten ta stilling til hva de skal utføre selv gjennom intern organisering og
ansettelser, og hva som helt eller delvis skal overlates til eksterne aktører.
20

https://www.difi.no/artikkel/2015/10/elektronisk-handel-e-handel

21 http://www.anskaffelser.no/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-ditt-behov
22

http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-handel/adresseregister-elmasmp
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Effektiviteten av å bruke markedet vil variere mellom virksomhetene. Virksomheten
skal derfor, i det omfang det er relevant, utvikle en egen sourcingstrategi. Strategien
må ta høyde for de risikovurderingene virksomheten har gjort som en del av sitt
internkontrollsystem for informasjonssikkerhet (se punkt 1.4).
1.12 Bruk skytjenester
Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i 2016 fram Nasjonal strategi for bruk
av skytjenester.23
Bruk av skytjenester kan gi økt fleksibilitet og mer kostnadseffektiv bruk av IKT.
Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller
digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere
skytjenester på linje med andre løsninger. Når det ikke foreligger spesielle hindringer
for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og
kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester. Spesielle hindringer kan for
eksempel være særlige krav til sikkerhet og sårbarhet, eller eksisterende systemer og
infrastruktur som gjør at bruk av skytjenester ikke vil være kostnadseffektivt. Det er en
forutsetning at valgt løsning tilfredsstiller virksomhetens krav til informasjonssikkerhet.
Dette krever at virksomheten kjenner verdien av egne data og systemer, og at det
gjennomføres en risikovurdering.

2. Hvordan skal prosjektene gjennomføres?
2.1 Planlegging, styring og gjennomføring av IKT-prosjekter
I gjennomføringen av IKT-prosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på mer
enn 10 millioner kroner, skal virksomheten bruke en prosjektmodell basert på god
praksis. Kravet gjelder ikke IKT-prosjekter som følger Finansdepartementets ordning
for ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen).
En prosjektmodell basert på god praksis, er en modell som har tydelige faser og
beslutningspunkter, og krav til hvilken styringsdokumentasjon som skal foreligge ved
de enkelte beslutningspunktene.
KMD anbefaler å bruke en prosjektmodell basert på god praksis også ved prosjekter
under 10 millioner kroner. Difis Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell for
prosjekter både over og under 10 millioner kroner.24
Virksomheten skal jobbe med å redusere kompleksitet og risiko i sine
digitaliseringsprosjekter. Følgende prinsipper bør legges til grunn for
digitaliseringsprosjekter:25

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-bruk-avskytenester/id2484403/sec1
24 https://www.prosjektveiviseren.no/
25 Meld. St. 27 (2015-2016) kapittel 12.1.
23
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1.
2.
3.
4.
5.

Start med behov
Tenk stort – start smått
Velg riktig samarbeidspartner
Sørg for riktig kompetanse og god lederforståelse
Lever hyppig – skap nytte hele veien

2.2 Gevinstrealisering
For å sikre at man tar ut de ønskede gevinstene av et IKT-prosjekt, må virksomheten
arbeide målrettet og systematisk med gevinstrealisering fra prosjektets oppstart.
Gevinstene, og forutsetninger for realisering av gevinstene, skal synliggjøres i
beslutningsgrunnlaget for prosjektet. Dette skal benyttes i den løpende styringen og
oppfølgingen av prosjektet. Det bør lages en plan for realisering og måling av
gevinstene. Det vises til veiledning fra Direktoratet for økonomistyring som også
beskriver de ulike rollene i prosessen.26
2.3 Digitaliseringsrådet
Digitaliseringsrådet tilbyr rådgivning om gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
som har en total kostnadsramme over 10 millioner kroner, men som ikke er underlagt
KS-regimet. Difi er sekretariat for rådet.27
Ordningen er et tilbud til statlige virksomheter. KMD anbefaler virksomhetene å bruke
rådet.
2.4 Samordning med kommunesektoren
Virksomheter som forbereder IKT-relaterte tiltak som i vesentlig grad berører
kommunesektoren, skal i en tidlig fase drøfte tiltaket med kommunenes
interesseorganisasjon KS.
Difi utarbeider sammen med KS en sjekkliste med en enkel veiledning for involvering
av kommunene i statlige digitaliseringsprosjekter. Sjekklisten skal være ferdigstilt
innen utgangen av 2017. Virksomheter oppfordres til å bruke denne sjekklisten.
Sjekklisten vil være tilgjengelig på Difis nettsider. 28
KMD gjør oppmerksom på at virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer
eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, må ta høyde for kommende endringer
i kommunestrukturen, og sørge for at systemene er tilstrekkelig fleksible.
Som en del av kommunereformen har Kartverket fått i oppdrag fra KMD å ivareta
rollen som teknisk koordinator av statlige etater om IKT-spørsmål i kommune- og
regionreformen.29
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/
https://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/digitaliseringsradet
28 www.difi.no.
29 Nyttig informasjon om kommunereform og digitalisering finnes på
http://www.kartverket.no/kommunereform/.
26
27

Side 9

47

For oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, skal statlige
virksomheter ta et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger som
også kommunesektoren kan bruke.

3. Finansiering
3.1 Medfinansieringsordning for samfunnsøkonomisk lønnsomme
digitaliseringsprosjekter
Det er etablert en medfinansieringsordning for små til mellomstore
digitaliseringsprosjekter i staten. Ordningen dekker deler av utgiftene i
digitaliseringsprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Medfinansieringsordningen forvaltes av Difi.30
3.2 Adgangen til å overskride driftsbevilgningene til investeringsformål mot
tilsvarende innsparing på driftsbudsjettet følgende budsjettår
Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 gir forvaltningen adgang til å overskride
driftsbevilgningene med inntil fem prosent til investeringsformål, mot tilsvarende
innsparing på driftsbudsjettet i løpet av de følgende tre budsjettår.
Som en prøveordning har Stortinget samtykket i at innsparingsperioden for
budsjettårene 2017-2019 økes til fem år. Det er presisert at IKT-baserte tjenester og
systemer også er omfattet.31
Ordningen vil derfor kunne brukes til å finansiere digitaliseringsprosjekter som kan
effektivisere driften og gi innsparing i virksomheten.

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef

Katarina de Brisis
avdelingsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer

https://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/medfinansiering-av-digitaliseringsprosjekt
Les mer om ordningen i Finansdepartementets rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til
bevilgningsreglementet, punkt 2.6.
30
31
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Sør-Troms regionråd
Deres

Deres dato:

ref.:

Justis-

Postboks

og beredskapsdepartementet

KLAGE PÅ AVVISNING

Telefon:770

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

OM FREMTIDIG

26008

8005 Dep

Vår dato:
13.09.2017

0030

Vår ref.
X20

2017/2837

Oslo

/

i -7/4yoc.

110-TILKNYTNING

Innledning
hvor vår

ref. 15/9946/KAVI,
Sør-Troms regionråd viser til brev fra DSB av 4. september,
ble avvist.
klage på 110-tilknytning
Vi viser i tillegg til:
av nødmeldetjenesten
og samlokalisering
DSBs vedtak om nye 110-regioner
Prop. 61 LS 2014-2015
av desember 2013
Brannstudien

og svarer ikke på det vi
DSBs avvisning av vår klage oppfattes som rent formalistisk,
Først
spesielt mht. økonomi og bemanning.
hevder som vesentlige endrede forutsetninger,
på møte mellom DSB, Troms 110- sentral og HBR den 20. juni 2016, ble det antydet at
lav, og de krevde at
være uforsvarlig
i Tromsø til
DSB hadde vurdert bemanningen
Denne delen
bemanning med to operatører.
Tromsø skulle iverksette en døgnkontinuerlig
av saken ble ikke fullt opplyst før i februar 2017.
klagen med bakgrunn i vesentlig endrede
Sør-Troms regionråd opprettholder
vedtak av 15.03.16 ble fattet
som har kommet til etter at ovennevnte
forutsetninger
DS135 henvisning til fvl. § 33 (2) jf. 31 (3) ikke kan anvendes i dette tilfellet.
Vi presiserer nok en gang at saken gjelder DSBs vedtak
av 15.03.16.
av nødmeldetjenesten
samlokalisering

Dagens

om nye 110-regioner

og at

og

situasjon

(Narvik)
Samtlige kommuner i Sør-Troms, har siden nedleggelsen av Midtre-Hålogaland
i Bodø. Vi er meget tilfreds med
i 2013, vært underlagt 110-sentralen
110-sentral
tjenesten som vi mottar fra Bodø. Kostnadene pr. innbygger var pr. 2016 kr. 45,90, og er
i 2017. Totale utgifter for Sør-Troms
ikke forventet å stige utover normal prisstigning
fra SSB) * 45.90=1.675.992.
var pr. 2016: 36514 (tallgrunnlag
kommunene
Befolkningsgrunnlag
vedtak, og
Sør-Troms regionråd vil hevde at DSB sitt vedtak ikke er i tråd med Stortingets
vesentlig ekstra utgifter. Prop. 61 pkt. 12.4.3 støtter
på denne måten påfører kommunene
fra 2013, som sier:
seg på brannstudien
skal dekke et storre geogratisk område
er det anbefalt at 1.10-sentralene
«I brannstudien
bør yære et
og flere innbyggere enn de gjor i dag, og at 400 000 som befolkningsgrunnlag
vil således kunne bli så store at de vil dekke et storre
Enkelte110-sentraler
minimum.
geografisk område enn bare ett politidistrikt».

Besoksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt.
Harstad

9

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Telefon:
77 02 60 08
Mobil:
41 /1 10 40

E-post:
post@stmno
srla.bangsfadstrr.no
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Hjemmeside:
www.strr.no

2

Sør-Troms regionråd mener det vil være naturlig å vurdere en sammenslåing
av 110sentralene i Nordland, Troms og Finnmark da det samlede folketallet
oppfyller
minimumsanbefalingen
i brannstudien.
Vedtatt sammenslåing
av Troms og Finnmark gir
en unik anledning til å revurdere 110-strukturen
i hele Nord-Norge.
En slik organisering
vil redusere utgiftene til 110-tjenestene
vesentlig, og er midler som
med fordel kunne vært brukt til styrking av brannberedskapen
med utdanning og nytt
tidsmessig materiell i kommunene.
Økonomi
Først i en e-post fra Brann og redning i Tromsø kommune, datert 05.09.17, er pris pr.
innbygger «endelig» beregnet til kr. 79. Vi kjenner ikke beregningsgrunnlaget,
herunder
om eventuelle flytte- og husleiekostnader
er medberegnet.
Sammenligning

Pris/innb
Innbyggertall
Troms

av årlige kostnader

er
Sør-

Totale kostnader
Differanse

Nordland (Bodø),
inkl, anslått
prissti nin
47,5 kr
36514

Troms

(Tromsø)

1.734415

2.794.783
1.060.368

79 kr
35377 (minus
Gratangen)

Konklusjon/anbefaling
Kommunene i Sør-Troms ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Bodo 110- sentral.
Justis- og beredskapsdepartementet
anmodes om å revurdere ovennevnte
vedtak fra
DSB, og etablere en 110- struktur i Nord- Norge som ligger innenfor Stortingets
intensjon
i Prop. 61 LS 2014-2015,
kap. 12.4.3, med et minste anbefalt befolkningsgrunnlag
på
400.000.

Med hilsen

Dag Sigurd
Leder
Dokumentet

Brustind

er godkjent

Sturla Bangstad
Daglig leder
elektronisk

Kopi til:
Lavangen kommune
Direktoratet
for samfunnssikkerhet
beredskap
Gratangen kommune
Kvæfjord kommune
Salangen kommune
Ibestad kommune
Skånland kommune

og krever

ikke signatur.

og

Rambergvelen

Bygdevegen

Postboks
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240

9

26

9357
3115

TENNEVOLL
TØNSBERG

9470
9475
9350
9450
9439

GRATANGEN
Borkenes
SJØVEGAN
HAMNVIK
Evenskjer

Kvæfjord kommune
v/administrasjonssjefen

Deres ref.:
Vår ref.: 17/17/414.5.5/BHC

Saksbeh.: Martin S. Krane
E-postadr.: martin@k-sek.no

Telefon:
90 56 77 44
77 78 83 43

Dato:
19.9.2017

KONTROLLUTVALGSAK 22/17 – BUDSJETTRAMME 2018 – KONTROLL OG
TILSYN
Kontrollutvalget har i møte 13.9.2017 i ovennevnte sak protokollert følgende:
Innstilling:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.037.200,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i
formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for
behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at
behandlingen skjer som beskrevet her.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.037.200,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
Postadresse:
K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Hovedkontor:
Fylkeshuset
Strandvn. 13, TROMSØ
Tlf. 77 78 80 43

Avdelingskontor:
Postmottak
9479 HARSTAD
Tlf. 77 02 61 66

Avdelingskontor:
Fossen
9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 61 14
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Avdelingskontor:
c/o Lenvik kommune
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 65

Organisasjonsnr:
988 064 920

2

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i
formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for
behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at
behandlingen skjer som beskrevet her.
Med vennlig hilsen

Martin S. Krane (s.)
seniorrådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgsak 22/2017
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Fra: Martin S Krane (martin@k-sek.no)
Sendt: 19.09.2017 09:43:55
Til: Merete Hessen
Kopi: Postmottak
Emne: Suspicious URL: Kontrollutvalget i Kvï¿½fjord kommune - utskrift av sak 22/17 - budsjettramme 2018 kontroll og tilsyn
Vedlegg: image001.png;Kvï¿½fjord - utskrift av sak 22-17 til Kvï¿½fjord kommune ved adm.sjef. (budsjettramme
2018 - kontroll og tilsyn).pdf;Kvï¿½fjord sak 22-17 - Budsjettramme 2018 - kontroll og tilsyn.pdf
Hei!
Vedlagt fï¿½lger sï¿½rutskrift av kontrollutvalgets sak 22/17 – Budsjettramme 2018 – kontroll og tilsyn – behandlet i
mï¿½tet 13.9.2017.
Denne utskriften sendes bare per e‐post.

Vennlig hilsen
Martin S. Krane
Seniorrï¿½dgiver
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsï¿½
Besï¿½ksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsï¿½
Tlf.: 77 78 83 43
Mobil: 90 56 77 44
E‐post: martin@k‐sek.no
Web: www.k‐sek.no

P
Ta hensyn til miljï¿½et.
Vurder om du mï¿½ skrive ut.
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Utvalg:

Kontrollutvalget i Kvæfjord
kommune

Saksnummer:

Møtedato:

Saksbehandler:

22/2017

13.9.2017

Martin S. Krane

BUDSJETTRAMME 2017 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.037.200,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i
formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten
ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet.
Paragrafens første ledd lyder slik:
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/ kommunerådets eller
fylkesutvalgets/ fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
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Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side
25:
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig
av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller
et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel
formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets
budsjettramme.
Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge
det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og
formannskapets innstilling til budsjett.
Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og revisjonens samlede virksomhet.

Post
Godtgjørelse andre politikere
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Kurs, konferanser, opplæring mv.
Reiseutgifter
Kjøp av tjenester ifbm selskapskontroll
Kjøp av tjenester til revisjon
Kjøp av sekretariatstjenester
Sum utgifter

*

Budsjett 2017*
21 500
15 000
16 000
2 700
30 000
15 000
20 000
763 000
133 000

Budsjett 2018
21 500
15 000
16 000
2 700
30 000
15 000
20 000
781 000
136 000

1 016 200

1 037 200

Budsjettallene for 2017 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 25/16.

Kommentarer:
Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement, dvs. kr 500,for alle medlemmene pr. møte. Leder får i tillegg kr 21.450,- per. år Det er tatt høyde for inntil
6 møter pr. år.
Det er beregnet arbeidsgiveravgift ut fra en sats på 5,1 %.
Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i
forbindelse med utvalgets møteaktiviteter. Opplæring/ kurs/ konferanser omfatter utgifter til å
holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Det er tatt høyde
for at alle medlemmene kan delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges
Kommunerevisorforbund.
Reisekostnader generelt er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i
forbindelse med utvalgets møteaktiviteter. Det er også i 2018 tatt høyde for at flere av utvalgets
medlemmer deltar på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges
Kommunerevisorforbund, med tanke på behov for opplæring og kursing.
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Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått
deflator på 2,3 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2.
halvår (fakturering for 1. halvår 2018 skjer etter budsjettert deflator, dvs. 2,3 %). Denne
fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i
august/september).
Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2018 som er 2,3 % (kilde:
Kommuneproposisjonen 2018, side 19).
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har
tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.
Tromsø, den 5. september 2017

Martin S. Krane
seniorrådgiver
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DEN NORSKE KIRKE

‘kr

Kværjord menighet

r
I

KVÆFJORD

f

KOMMUNE

9475 Borkenes

12.10.2017

Budsjettforslag

2018

Kvæfjord menighetsråd anmoder om en kommunal bevilgning på kr 3 678 000,-

Det følger av kirkelovgivningen at kommunen har ansvar for utgifter til bygging, drift og
vedlikehold av kirker og gravplasser samt driftsutgifter for menighetsrådet.
Herunder stillinger som kirketjener, organist og daglig leder. Kvæfjord menighet har kun
deltidsansatte og er således svært sårbare. Dette medfører at kirkekontoret har en begrenset
åpningstid.
Kvæfjord menighet har i sitt budsjett lagt seg på en nøktern linje og utnyttet alle mulige
støtteordninger fra Bispedømme. 1 budsjettet har vi også lagt inn økte lånekostnader i
forbindelse med opptak av lån til renovering av Kvæfjord kirkes tak.
I budsjettet er det ikke tatt høyde for en etablering av minnelund som det ble diskutert i
dialogmøtet. Kvæfjord menighet vil sette ned en arbeidsgruppe for å finne en optimal løsning
og et egnet sted. Her vil også andre trossamfunn i kommunen bli invitert til å delta. Så vil
saken bli fremmet i egen ekspedisjon til Kvæfjord kommune som har ansvar for å stille areal og
dekke kostnader i forbindelse med en slik etablering
Dette innebærer at den vedtatte gravplass plan må revideres og de økonomiske tiltakene som
ligger i planen må termineres inntil ny plan foreligger.
Det er heller ikke tatt med i budsjettet en renovering eller kassasjon av minnebauta ved kirken.
Kvæfjord menighet kan ikke se at bautaen er menighetens eiendom/ansvar. Minnesmerker på
gravplassen er det festerne som har ansvar, ref gravferdslovens § 26 og 27
Så langt som menigheten har bragt på det rene er bautaen reist av Kvæfjord kommune og
innbyggerne i kommunen. Det er uklart om eierforholdet er overført Kvæfiord menighet. Vi
har ikke noe skriftlig materiale som tilsier dette.
Foreløpig er området rundt bautaen avsperret og sikret mot eventuelle skader på populasjon
Under forutsetning av at tildelingen fra kommunen gjenspeiler utgiftene, vil Kvæfjord menighet
innføre fri kremasjon for personer bosatt i Kvæfjord kommune på dødstidspunktet

Kirkev. 2
9475 BORKENES

Ow.nr. 877 001 172
Kontonr. 4780 63 50652

Telefon: 77 02 21 50 Telefax: 77 02 21 59
E-post: postrtilvafiord.kirken.no
1-11emmeside.kkaljord.kirken.no
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DENNORSKEKIRKE
Kvæfjord menighet

Kvæfjord

menighet anmoder om en kommunal

bevilgning på 3 678 000,-for 2018.

hilsen

4V,I(X

0 u-k.
Gunhild Blåsmo Aronsen
Kirkeverge

Vedlegg:
Budsjettforslag

Kirkev. 2
9475 EMRKENES

Telefon: 77 02 21 50 Telefax: 77 02 21 59
E-post: post'dkvaljord.kirken.no
hemmeside: kvaljord.kirken.no

Org.nr. 877 00 I 172
Kontonr. 4780 63 50652
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Forslag budsjett 2018 for Kvæfjord menighet
Drift Kirkegård 2018

Budsjett 2018

100 Fast lønn

200 000

300 Lønn vikarer " kirkegård

300 000

990 Arbeidsgiveravgift

25 000

2200 Kjøp av tjenester vedr. gravlegging

240 000

2400 Serviceavtaler, maskiner

46 000

1700 Reiseutgifter gravleging Flesnes

16 000

1800 Energi

22 000

1230 Vedlikehold byggetjenester, gjerder, Flesnes

5 000

2000 Inventar, senke app Flesnes

45 000

2200 Brøyting, Rå og Flesnes

82 000

2200 Vedlikehold interne veier, Rå og Flesnes

42 000

Sum drift kirkegårder

1 023 000

6800 Festeavgifter 2018

21 000

Nettobehov kirkegårder

1 002 000

Ordinær drift Kvæfjord menighet 2018
100 Fast lønn

1 450 000

160 Reiseutgifter - oppgavepliktig

10 000

800 Godtgjørelse folkevalgte

19 000

900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige

forsik

250 000

990 Arbeidsgiveravgift

88 000

1000 Kontormateriell
1100 Aktivitetsbasert

35 000
forbruksmateriell

58 000

1101 Trosoppllæring forbrukmatr.

91 000

1200 Annet forbruksmateriell

30 000

1220 Leie av maskiner

14 000

1230 Vedlikehold byggetjenester, Kvæfjord kirke

30 000

1240 Serviceavtaler

25 000

1300 Porto,banktjenester,

telefon

40 000

1400 Annonser

12 000

1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.

16 000

1700 Reiseutgifter

10 000

1800 Energi

98 000

1850 Forsikringer

73 000

1900 Leie av lokale

18 000

1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

130 000

2000 Inventar og utstyr

10 000

2300 Vedlikehold byggetjenester, Kvæfjord kirke

20 000

2400 Serviceavtaler

30 000

2700 Konsulenttjenester

162 000

3700 Refusjoner til andre

30 000

4290 Merverdiavgift på vederlag
4650 Overf av ofringer/innsarnl.
5200 Egenkapitalinnskudd

175 000

midl

50 000

KLP

13 000

5900 Avskrivninger

239 000

utgifter

3 226 000
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tildeft 2018

Inntekter
6100 Betaling fra deltakere
6300 Husleieinntekter

-15 000

/ utleie

-10 000

7280 Komp. for mva anskaffelser - dr.regn

-175 000

7700 Refusjon fra Harstad Fellesråd

-165 000

8000 Tilskudd fra Bispedømme

-296 000

9000 Renteinntekter

-3 000

Egen komune

-3 678 000
0

8001 Tilskudd ung kirkesang
8600 Offer/innsamlet

til egen virksomhet

8650 Offer/innsamlet

til annen virksomhet

-35 000
-50 000

9900 Motpost avskrivninger

-239 000

inntekter

-4 666 000

Lån
5000 Renteutgifter

130 000

5100 Avdragsutgifter

308 000

Sum renter og avdrag

438 000

Netto behov kirkegårder

1 002 000

Nettbehov menighet

3 226 000

Sum renter og avdrag

Sum behov 2018
Inntekter 2018

438 000

4 666 000
-4 666 000

Resultat

0

Budsjett fremlagt MR
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Kvæfjord sokn
Kirkeveien 2
9475 Borkenes

Nedbetalingsplan
Dato:

OMIBM PT SERIE, kontonr: 8317.50.25637

21.09.2017

OpprinneligeIânebeløp:
Rentesats:
2%
Utbetalingsdato: 01.12.2010
Terminlengde: 6 mnd

1 300 000
Effektiv rente: 2,01°o
Løpetid:
6 år 3 mnd
Terminbeløp: 50 000

Lanebeløp:
650 000
Renteberegning: Etterskudd
Innfrielsesdato: 01.12.2023
Terminomk:
0

Låneform:
Serie
Kapitalisering: Ved forfall
Første forfall: 01.12.2017

Nedbetalingsplanen fomtsetter at alle tenniner blir betalt ved forfall. Ved utregning er det ikke tatt hensyn til forsinkelsesrenter,
purreomkostninger o.a, samt eventuelle restanser. Lånets ovrige nedbetalingsbetingelser er spesifisert ovenfor.

Dato

Beskrivelse
Totalsum

Innbetaling

Renter

Omkostn.

Avdrag

Saldo

695 503

45 503

0

650 000

01.12.2017

Innbetal ing

56 510

6 510

(1

50 000

600 000

31.12.2017

Arssum

56 510

6 510

0

50 000

600 000

01.06.2018

Innbetaling

55 983

5 983

0

50 000

550 000

01.12.2018

Innbetaling

55 515

5 515

0

50 000

500 000

31.12.2018

Årssum

111 498

11 498

o

100 000

500 000

01.06.2019

Innbetaling

54 987

4 987

0

50 000

450 000

0 I . I2.2019

Innbetaling

54 512

4 512

50 000

400 000

31.12.2019

Årssum

109 499

9 499

100 000

400 000

31.12.2020

Årssum

107 502

7 502

100 000

300 000

31.12.2021

Årssum

105 497

5 497

100 000

200 000

31.12.2022

Årssum

103 499

3 499

100 000

100 000

31.12.2023

Årssum

101 498

1 498

100 000

0

01.12.2023

Totalsum

695 503

45 503

650 000

0
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Kvæfjord sokn
Kirkeveien 2
9475 Borkenes

Nedbetalingsplan
Dato:
Opprinnelige
Rentesats:
Utbetalingsdato:
erminlengde:

OM/BM FAST SERIE, kontonr: 8317.54.75527

21.09.2017
Ianebelop:
2,8000

3 200 000
Effektiv

rente:

2,82° o

Lanebelop:

3 136 000

Låneform:

Serie

Renteberegning:

Etterskudd

Kapitalisering:

Ved forfal1

30.01 2042

Forste

30 01 2018

30 01 2017

Lepetid:

24 år 5 mnd

Innfrielses

6 mnd

Terminbelop:

64 000

Terminomk:

dato:

forfall:

0

Nedbetalingsplanen forutsetter at alle terminer blir betalt ved forfall. Ved utregning er det ikke tatt hensyn til forsinkelsesrenter,
purreomkostninger o.a, samt eventuelle restanser. 1.ånets ovrige nedbetalingsbetingelser er spesifisert ovenfor.

Dato

Beskrivelse

Innbetal ing

Renter

Omkostn.

Avdrag

Saklo

3 136 000

4 233 535

1 097 535

0

30.01.2018

Innbeta ling

107 839

43 839

()

64

000

3 072 000

30.07.2018

Innbetaling

107 008

43 008

0

64 000

3 008 000

31.12.2018

Årssum

214 847

86 847

0

128 000

3 008 000

30.01.2019

Innbetaling

106 112

42 112

0

64 000

2 944 000

30.07.2019

Innbetaling

105 216

41 216

0

64 000

2 880 000

31.12.2019

Årssum

211 328

83 328

0

128 000

2 880 000

30.01.2020

Innbetaling

104 320

40 320

0

64 000

2 816 000

30.07.2020

hutbetalmg

103 424

39 424

0

64 000

2 752 000

31.12.2020

Årssum

207 744

79 744

0

128 000

2 752 000
2 624 000

Totalsum

31.12.2021

Årssum

204 160

76 160

0

128 000

31.12.2022

Årssum

200 576

72 576

0

128 000

2 496 000

31.12.2023

Årssum

196 992

68 992

0

128 000

2 368 000

31.12.2024

Årssunt

193 408

65 408

0

128 000

2 240 000

31.12.2025

Årssum

189 824

61 824

0

128 000

2 112 000

31.12.2026

Årssum

186 240

58 240

0

128 000

1 984 000

31.12.2027

Årssum

182 656

54 656

0

128 000

1 856 000

31.12.2028

Årssum

179 072

51 072

0

128 000

1 728 000

31.12.2029

Årssum

175 488

47 488

0

128 000

1 600 000

31.12.2030

Årssum

171 904

43 904

0

128 000

1 472 000

31.12.2031

Årssum

168 320

40 320

0

128 000

1 344 000

31.12.2032

Årssum

164 736

36 736

0

128 000

1 216 000

31.12.2033

Årssum

161 152

33 152

0

128 000

1 088 000
960 000

31.12.2034

Årssum

157 568

29 568

0

128 000

31.12.2035

Årssum

153 984

25 984

0

128 000

832 000

31.12.2036

Årssum

150 400

22 400

0

128 000

704 000

63

31.12.2037

Årssum

146 816

18 816

0

128 000

576 000

31.12.2038

Årssum

143 232

15 232

0

128 000

31.12.2039

Arssum

139 648

11 648

0

128 000

448 000
320 000

31.12.2040

Årssum

136 064

8 064

0

128 000

192 000

31.12.2041

Årssum

132 480

4 480

0

128 000

64 000

31.12.2042

Årssum

64 896

896

0

64 000

0

30.01.2042

Totalsum

4 233 535

1 097 535

0

3 136 000

0
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Kvæfjord sokn
Kirkeveien 2
9475 Borkenes

Nedbetalingsplan OM/BM PT SERIE, kontonr: 8317.53.63966
Dato:
Opprinnelige
Rentesats:
Utbetalingsdato:
Terminlengde:

21 09 2017
Ianebeløp:

2,50%
23.06.2015
6 mnd

400 000
Effektiv

Lånebelep:
rente:

Lopetid:
Terminbelep:

2,52%
7 år 5 mnd
20 000

Renteberegning:
Innfrielses

dato:

Terminomk.:

300 000
Etterskudd
22 01 2025

Laneform:
kapitalisering:
Forste

forfall:

Serie
Ved forfall
22 01 2018

0

Nedbetalingsplanen forutsetter at alle terminer blir betalt ved forfall. Ved utregning er det ikke tatt hensyn til forsinkelsesrenter,
purreomkostninger o.a, samt eventuelle restanser. Lånets ovrige nedbetalingsbetingelser er spesifisert ovenfor.

Dato

Beskrivelse

Innbetaling

Renter

Omkostn.

Avdrag

Saldo

330 001

30 001

0

300 000

22.01.2018

Innbetaling

23 764

3 764

()

20 000

280 000

22.07.2018

Innbetaling

23 471

3 471

0

20 000

260 000

31.12.2018

Årssum

47 235

7 235

0

40 000

260 000

22.01.2019

Innbetaling

23 277

3 277

0

20 000

240 000

22.07.2019

Innbetaling

22 975

2 975

0

20 000

220 000

31.12.2019

Årssum

46 252

6 252

0

40 000

220 000

22.01.2020

Innbetaling

22 772

') 772

0

20 000

200 000

22.07.2020

Innbetaling

22 486

2 486

20 000

180 000

31.12.2020

Årssum

45 258

5 258

0

40 000

180 000

0

40 000

140 000

Totalsum

31.12.2021

Årssum

44 247

4 247

31.12.2022

Årssum

43 252

3 252

0

40 000

100 000

31.12.2023

Årssum

42 252

2 252

0

40 000

60 000

31.12.2024

Årssum

41 253

1 253

0

40 000

20 000

31.12.2025

Årssum

20 252

252

0

20 000

0

22.01.2025

Totalsum

330 001

30 001

0

300 000

0
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Forslag budsjett 2018 –
Kvæfjord Frivilligsentral
2017

2018

Inntekter
Driftstilskudd Kvæfjord
kommune

150 000

150 000

365 000
49 000
20 000
22 000
12 000
10 000
628 000

365 000
49 000
20 000
22 000
12 000
10 000
628 0000

430 000

430 000

21 930
2500
30 000
484 430

21 930
2 500
15 000
469 430

Leie lokaler
Revisjon/regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Data/EDB kostnad
Møte, kurs, opplæring
Telefon
Porto
Reisekostnad ansatte
PR/reklame/annonser
Forsikring
Solfest
Leksehjelp
Arrangement
Andre kostnader
Konferanser
Organisasjonsmeldemskap,
Sum andre driftskostnader

49 000
20 000
4 000
3 000
5 000
4 000
1 000
6 000
4 500
5 000
15 000
10 000
7100
3 000
6470
500
143 570

49 000
30 000
4 000
3 000
5 000
4 000
1 000
6 000
4 500
5 000
15 000
10 000
7 100
7 900
5 070
2 000
158 570

SUM DRIFT OG LØNN
Driftsresultat
Finansinntekter/Finansutgifter

628 000
0
0

628 000

Driftstilskudd Kvæfjord Kommune

Tilskudd husleie
Inntekt solfest
Diverse inntekter
Brannvernleder
Leksehjelp
SUM INNTEKTER
Utgifter
Lønn til ansatte
inkl.feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Yrkesskadeforsikring
Obl.pensjon 2%
Sum lønnskostnader

RESULTAT

0
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"Jeg/D,

Sør-Troms regionråd
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

Vår dato:
17.10.2017

vår ref.

2017/6087 /

l?//7
Troms

fylkeskommune

Postboks

6600

9296

U1'I'ALELSE
OM VIKTIGHETEN
AV Å BEHOLDE
VIDEREGÅENDE
SKOLE I KVIEFJORD
Sør—Troms Regionråd
Stangnes
og Heggen

Tromsø

OG VIDEREUTVIKLE

RÅ

støtter
planene om å bygge en ny skole i Harstad som samler
videregående
skoler i en ny tidsmessig
skole plassert
sentralt
i

Harstad.

Sør-Troms Regionråd ber derimot fylkesråd og fylkesting om å bevare og videreutvikle
videregående

skole

Rå

i Kvæfjord.

Mange elever i Sør Troms velger Rå fordi det er en liten
Troms fylkeskommune
velger å beholde de gjenværende

skole, og vi tror det er viktig at
små skolene
i fylket, for å ha den

gode miksen med både store og små skoler. Dette erjo også helt i tråd med fylkesrådets
tiltredelses
erklæring,
der det står
skolestrukturen
i fylket.

at de skal videreutvikle

den desentraliserte

Rå videregående skole er kjent for å ha et godt miljø, hvor alle elevene blir sett og tatt
vare på. Dette gjenspeiler seg også i at skolen har gode resultater både på karakterer og
frafall.
Skolen har også langvarig
kompetanse
på å ta seg av elever
som gjør at de ikke er såkalte ordinære
elever.

som

har en ballast

I umiddelbar
nærhet til skolen ligger Kvæfjord
ungdomssenter,
KUS (senter for
ungdommer
med utfordringer,
som kommer
fra et ganske stort geografisk
område).
Ungdomssenteret
beskriver
beliggenheten
på Borkenes
som akkurat
passe
sentralt/usentralt
i forhold
til fristelser
for disse elevene,
samt at samarbeidet
med
er meget godt.

Noen elever fra KOA (Kvæfjord opplevelse og aktivitet)
av disse elevene
har også behov for nærhet
Skolen har det siste året ca. 30 flere elever
Skolens

Rå vgs.

er også elever på Rå vgs. En del

og kontakt
i et mindre og begrenset
enn året før. Fra 175 til 205 elever.

miljø.

programområder:

Idrettslinja:
Kort vei med gangavstand
til oppdatert
stadion/idrettsplass,
idrettshall
og svømmehall.
Naturen
tett på med godt preparerte
skiløyper
tur- og orienteringsløyper
om sommeren,
samt kort vei til alpin skibakke.

i tillegg til
om vinteren
og
For tiden stor

søking til idrettsfag.
Restaurantog matfag:
Fylkeskommunen
har for få år siden investert
i nye og moderne
undervisningslokaler,
i tillegg har skolen egen stor kjøkkenhage
rett ved kjøkkenbygget
hvor elevene får delta i planting/høsting
og tilbereding
av produktene
«Fra jord til bord».

Besøksadresse:
Asbjørn
Harstad

Selsbanesgt.

9

Postadresse:

Telefon:

E—post:

Hjemmeside:

Postmottak

77 02 60 08

pgsLQstrrho

www.strrhg

Mobil:

sturjajbrangstadjästrr.no

9479

Harstad

47 71 10 40
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2

Naturen

fiskerik

rundt

skolen

er i gangavstand

hvor

urter,

bær og sopp

kan sankes,

i tillegg

til en

fjord rett ved.

Harstad er jo kjent som gourmet—byen
i Nord-Norge,
og mange av fagfolkene
som sørger
for det har sin fagbakgrunn
fra Rå vgs.
Helse og oppvekstfag:
Det er god søking til Helse- og oppvekstfag
nå, og flere søker til
Rå vgs. fordi det er en liten skole. Skolen liggeri
omsorgskommunen
Kvæfjord,
og det er
over tid etablert
et godt samarbeid
med kommunen
knyttet
til praksisplasser
for elevene
og lærlingeplasser.
Hverdagslivstrening,
spesialundervisning
og tilrettelagt
undervisning:
Dette er en
sammensatt
gruppe der ordinær
klasseromsundervisning
for mange elever ikke blir den
rette undervisningsform.
Disse blir etter behov penset over mot alternative
arenaer
som
undervisning
i friluft,
verksted,
spesialrom
samt at skolen over lang tid har etablert
samarbeid
med eksterne
aktøreri
bygda. Kystlaget
gir tilbud til en gruppe,
med variert
aktivitet
innenfor
det maritime
feltet.
Flere bønder med «inn på tunet konseptet»,
Olaåsen

gård og ridesenter og Kunstrom 7 ved Trastad Samlinger er noen av disse. Rå vgs. har
over tiår utviklet erfaring på å ivareta elever som har behov for ulike tilrettelagte
løsninger.
Innføringsklassen:
ungdom
med kort
denne elevgruppa

Tilbudet
er et forkurs
til ordinær
videregående
skole som gis til
botid i landet, med spesielt fokus på norsk og samfunnsfag.
Vi tror
tjener på å være i et mindre
miljø hvor et positivt
og inkluderende

menneskesyn/elevsyn

også

er tydelig. Også denne gruppen får tilbud av kystlaget om å lære

kystkultur,
med roing, fisking,
skjæring
av filet og tilbereding
av fangst.
Dette er en
ypperlig
måte å drive integrering
og samtidig
lære norsk og få en innføring
i kystkultur
sjølberging/matauke.
Rå er også

lærebedrift:

Det er velkjent

at en del elever

ikke får læreplass

etter

og

endt

skolegang. Særlig utfordrende er dette for elever som ikke går for full måloppnåelse
(lærekandidater),
disse får et kompetansebevis,
mens de øvrige kalles lærlinger,
og får et
fagbrev.
Forå bøte på mangelen
på læreplasser
er Rå vgs. godkjent
lærebedrift
i flere
fag; Anleggsgartnerfaget,
Barne- og ungdomsarbeiderfaget,
Matfag, og IT. Dette lar seg
gjøre fordi skolen har fagfolk,
fasiliteter,
egne arenaer
og gode kontakter
i næringsliv
og
nærmiljø,
slik at elevene kan få den praksis og opplæring
som skal til. I høst var
overgangen
fra ungdomsskole
til videregående
på 100% i Kvæfjord,
mye takket være Rå

vgs.
Skolen etablerer
nå også samarbeid
med Makerspace,
som har til formål å fremme
skaperglede
og entreprenørskap.
Etableringen
vil være kompatibel
med alle skolens

programområder.
Skolen er vertskap
for Norsk landbruksrådgivnig-Nordland,
ringvirkninger
for RM, og Stamplantestasjonen
for Nordskolen.
Sør- Troms

Regionråd

mener

at det er viktig

at Troms

med gode faglige
Norge som også er lokalisert

fylke

velger

å beholde

til

de

gjenværende små skolene, deriblant Rå vgs. slik at elever som ønsker det kan velge å gå
på en mindre skole. Dette vil også være med å sørge for en helhetlig god skolestruktur i
Troms.

Med

hilsen

Dag Sigurd
Leder

Brustind

Sturla
Daglig
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Bangstad
leder
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Dokumentet

er godkjent

elektronisk

og krever

Kopi til:
Lavangen
kommune
Ibestad
kommune
Salangen
kommune
Kvæfjord
kommune

Bygdevegen

Skånland kommune

Postboks 240

Gratangen

kommune

26

ikke

signatur.

9439

TENNEVOLL
HAMNVIK
SJØVEGAN
Borkenes
Evenskjer

9470

GRATANGEN
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9450
9350
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Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon:770 26008

Postboks 8005 Dep

Vår dato:
02.11.2017

0030

Vår ref.

2017/6087 /

Oslo

KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM NYE 110-REGIONER
Sør-Troms regionråd viser til ovennevnte klage til Justis- og beredskapsdepartementet av
13. september 2017 samt til DSBs skriv av 31. oktober 2017.
I ovennevnte ref. gjentar DSB sine synspunkter fra tidligere avslag utelukkende med
argumenter i forvaltningslovens § 33 og 31 om klageadgang. DSB unnlater elegant å
kommentere våre argumenter, og dermed realiteten i saken. Dette er meget uheldig.
Vi ønsker derfor å understreke at vår klage dreier seg om vesentlig endrede forutsetninger
som har blitt avdekket etter at klagefristen på nye 110-regioner ble vedtatt 15. mars
2016.
Vi oppfatter det som vesentlig at Sør-Troms blir påført urimelige merkostnader etter at
beslutningen er tatt. I ovennevnte klage redegjør vi for dette i detalj, og vil her nøye oss
med å vise til at Harstads merutgifter alene er anslått til mer enn 800.000 kr. pr. år. Dette
er penger som med fordel kunne vært brukt til sårt tiltrengte operative formål.
Vi mener videre at DSB ikke imøtekommer Stortingets intensjon om nødvendig
befolkningsgrunnlag i forbindelse med regioninndelingen. Etter vår oppfatning er det ikke
behov for mer enn en 110-sentral for de tre nordligste fylkene til sammen.
Sør-Troms regionråd håper med dette at våre argumenter vil bli grundig vurdert og tatt til
følge.
Med hilsen
Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Kopi til:
Gratangen kommune
Skånland kommune
Kvæfjord kommune
Salangen kommune
Ibestad kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap
Lavangen kommune

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Telefon:
77 02 60 08
Mobil:
47 71 10 40

Postboks 240
Bygdevegen 26
Rambergveien 9

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstad@strr.no
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9470
9439
9475
9350
9450
3115

GRATANGEN
Evenskjer
Borkenes
SJØVEGAN
HAMNVIK
TØNSBERG

9357

TENNEVOLL

Hjemmeside:
www.strr.no

Fra: Sturla Bangstad (sturla@strr.no)
Sendt: 06.11.2017 10:15:27
Til: Bernhardt Halvorsen; Dag Sigurd Brustind; Eva Ottesen (eva.ottesen@gratangen.kommune.no); Helene Berg
Nilsen; Liv Kristin Johnsen; Marianne K Bremnes; Sigrun Wiggen Prestbakmo; Torbjørn Larsen; Bjørn Tore
Sørensen (bjorn.tore.sorensen@skanland.kommune.no); Erling Hanssen; Frode Skuggedal; Hugo Thode Hansen;
Merete Hessen; Merete Hessen - Kvæfjord kommune (Merete.hessen@gmail.com); Monika Amundsen; Ole
Kristian Severinsen (ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no); Roe Jenset
Kopi: Ove Martin Frantzen; Nina Dons-Hansen; AN (redaksjonen@an.no); espen@nordlys.no; Folkebladet
(redaksjonen@folkebladet.no); frank.roksoy@ht.no; Fremover (redaksjon@fremover.no); HT Redaksjonen
(redaksjonen@ht.no); ibh@haalogalandavis.no; krh@ht.no; Morten Jensen; Nils Mehren (nils.mehren@nrk.no);
Nordlys1 (nyheter@nordlys.no); Nordnytt (nordnytt@nrk.no); Nrk (03030@nrk.no); NRK
(martin.mortensen@nrk.no); Nye Troms (redaksjonen@nye-troms.no); Radio Harstad (post@radioharstad.no);
Salangen Nyheter (tips@salangen-nyheter.com); Tone Anita Karlsen
Emne: Sender e-post: Presisering på klage til JD ift 110-regioner
Vedlegg: Presisering på klage til JD ift 110-regioner.pdf
Til informasjon.

Med hilsen
Sturla Bangstad
Daglig leder for Sør-Troms regionråd
Mobil: 47711040

www.strr.no
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Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Deres ref:

Vår ref::

16-00436-4

Dato:

02.11.2017

Bosetting av flyktninger i 2018
Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Kvæfjord kommune for deres innsats i dette arbeidet.
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å
bosette langt færre enn tidligere.
På bakgrunn av nåværende prognoser og lavere bosettingsbehov, er det ikke behov for å anmode
Kvæfjord kommune om å bosette flyktninger i 2018.
Avgjørelsen er tatt i samråd med KS.
Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk
høyt. Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres
lokalsamfunn. Skal vi lykkes i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor
fram til fortsatt godt samarbeid med Kvæfjord kommune om integrering av flyktninger.
Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dulo Dizdarevic
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 06.11.2017 10:14:59
Til: Torbjï¿½rn Larsen; Merete Hessen; Nina Johansen
Kopi:
Emne: VS: Bosetting av flyktninger i 2018
Vedlegg: image001.png;Bosetting av flyktninger i 2018.docx

Fra: Dinka Bektesevic [mailto:dbe@imdi.no]
Sendt: 6. november 2017 09:28
Til: Postmottak
Emne: Bosetting av flyktninger i 2018

Hei,
Vedlagt oversendes anmodningene om bosetting av flyktninger i 2018.
Vi ber om at brevet distribueres til:
ï¿½ Ordfï¿½rer
ï¿½ Rï¿½dmann/Byrï¿½dsleder

Med vennlig hilsen
Dinka Bektesevic
seniorrï¿½dgiver
IMDi Nord
dbe@imdi.no
Direkte: + 47 94 78 40 19
Sentralbord: +47 24 16 88 00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
post@imdi.no
www.imdi.no
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Landbrukstjenesten
Midtre Hålogaland SA
Ditt behov – vår oppgave

Kleiva 30.08.2017
Til kommunene i Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten

Søknad om kommunalt tilskudd for 2018 fra Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har i underkant av 400 landbruksforetak som medlemmer i Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen.
LMH er et samvirkeforetak som har som hovedmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Vi tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i ca 20 kommuner i Nordland og Troms. Vi har til enhver
tid ca. 35-40 avløsere til rådighet for våre medlemmer for sykdom og ferieavløsning. Av dette
er det 7 fast ansatte landbruksvikarer, 7 avløsere ansatt i avløser-ringer, og mange frilansarbeidere.
Hovednedslagsfeltet er Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms, men LMH tar også oppdrag i områdene rundt der det måtte være behov.
LMH har ansvar for beredskapsavløsning i følgende kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland,
Øksnes, Lødingen i Vesterålen og Tjeldsund, Evenes, Narvik og Ballangen i Ofoten, Harstad,
Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy og Gratangen i Sør-Troms.
Vi når i 2017 en omsetning på ca 14 mill.
Landbrukstjenestens aktivitet bidrar til å styrke økonomien til gårdbrukerne og å sørge
for velferdsordninger for bonden.
Økte inntekter til brukerne er også positivt for kommunene.
Virksomheten henter aktivt inn midler utenfra regionen til næringsretta prosjekt i regionen.
Andre større inntekter er medlemskontingent og egenbetaling fra gårdbrukerne og kommunale tilskudd.
Ved sykdom eller andre akutte behov for avlasting skaffer landbrukstjenesten adekvat arbeidskraft for husdyrbrukene i regionen. Det skaffes også avløsere i forbindelse med ferieog fritid, og annen arbeidshjelp ved behov og når ledig kapasitet er tilgjengelig.
I tillegg bidrar vi med dokumentasjon for gårdbrukerne for refusjon av kostnader vedr. avløser.
I Vesterålen har vi kontorfelleskap med NLR Nordland og fire privatpraktiserende veterinærer. Lokalisering av vårt kontor til videregående skoler med naturbruksutdanning; Sortland
vgs-Kleiva, er til gjensidig nytte for oss og skolene. Det inngått samarbeidsavtale med Bøndernes Regnskapslag i Harstad, om kontordag en dag i uka ved vårt kontor på Kleiva. Vi har
Hovedkontor Kleiva i Vesterålen:
Kleiva, 8400 Sortland
landbrukstjenesten@lr.no
tlf. 90788531
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ellers et nettverk og samarbeid med mange aktører i og utenfor regionen på landbruk og næringsutvikling.
Landbrukstjenesten har også et godt samarbeid med Vesterålen Matfestival der Landbrukstjenesten stiller med Prosjektleder.
Vi søker med dette om følgende kommunale tilskudd for 2018.
Region
Ofoten

Kommune
Ballangen /Narvik
Evenes / Tjeldsund
Sør-Troms Gratangen
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Vesterålen Andøy
Bø
Hadsel
Lødingen
Sortland
Øksnes

Søknadssum 2018
85 000
65 000
35 000
170 000
110 000
50 000
120 000
80 000
160 000
40 000
170 000
50 000

Grunnlaget for søknadssummen er medlemstall, bostedskommune for de ansatte og vår beredskap for å bistå landbruket i kommunene.
Kommunale tilskudd er ei viktig grunnfinansiering for aktiviteter som ikke kan faktureres direkte, men som på sikt gir økonomisk uttelling for næringsutøverne og regionen. Vi ser fram
til en positiv behandling av vår søknad og at kommunene vil støtte vårt arbeid for næringsutvikling i de tre regionene vi arbeider i.
Vi imøteser et positivt svar på vår søknad. Ønskes ytterligere opplysninger, ta kontakt.
Se også vår nettside: www.landbrukstjenesten.no
Med vennlig hilsen
Einar Åbergsjord (sign.)
Styreleder

Even Magnar Hanssen (sign.)
Daglig leder

Hovedkontor Kleiva i Vesterålen:
Kleiva, 8400 Sortland
landbrukstjenesten@lr.no
tlf. 90788531
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Landbrukstjenesten
Midtre Hålogaland SA
Ditt behov – vår oppgave

Vedlegg: Oversikt over styret i landbrukstjenesten.

Styret i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Etter årsmøtet 2017:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Einar Åbergsjord
Geir Johnny Johansen
Paul Lund
Grethe E. Arntsen
Lars Nicolaysen

Første vara
Andre vara

Tone Rubach
Yngve Stoltz

Repr. for ansatte

Hilde Dahl

Hovedkontor Kleiva i Vesterålen:
Kleiva, 8400 Sortland
landbrukstjenesten@lr.no
tlf. 90788531
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Fra: Even Hanssen (even.hanssen@n-lt.no)
Sendt: 03.10.2017 15:04:51
Til: Birger Bjørnstad
Kopi: Hilde Lill Dahl
Emne: Suspicious URL: VS: Søknad kommunale tilskudd 2018
Vedlegg: Kommunale tilskudd søknad for 2018 for Vesterålen Sør-Troms og Ofoten.pdf
Hei Birger
Som du har fått med deg så har vi søkt kommunalt tilskudd i år også.
I den forbindelse ønsker vi et møte med dere.
Passer det med et møte i denne uke (tors/fre) eller neste uke (man/tirs)? Eller senere?
Gi rask tilbakemelding på når det passer.
De som kommer fra Landbrukstjenesten vil være undertegnede og Hilde Lill Dahl.

Mvh
Even Hanssen
Daglig Leder, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Mobil: +4796239323
E-post: even.hanssen@n-lt.no

Fra: Even Hanssen
Sendt: fredag 1. september 2017 09.31
Til: 'postmottak@andoy.kommune.no'; 'post@boe.kommune.no'; 'postmottak@hadsel.kommune.no';
'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'postmottak@oksnes.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no';
'postmottak@evenes.kommune.no'; 'post@ballangen.kommune.no'; 'Sortland kommune
postmottak@sortland.kommune.no'' <postmottak@sortland.kommune.no>; 'postmottak@kvafjord.kommune.no';
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'post@skanland.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'Tone
Lambertsen' <tone.lambertsen@skanland.kommune.no>
Emne: Søknad kommunale tilskudd 2018
Hei
Oversender med dette søknad om kommunalt tilskudd til Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland for 2018.
Se vedlegg

Vennligst bekreft mottak av mail

Mvh
Even Hanssen
Daglig Leder, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Mobil: +4796239323
E-post: even.hanssen@n-lt.no
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Storgata 15, 8005 Bodø
Tlf: 91709925 – tom@storylinenor.no

Ordførere i:
Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland
Kopi:
Sør-Troms Regionråd
Harstad kommune v/ordfører

SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT «SLAGET OM NARVIK»

Storyline Nor AS viser til hyggelig møte med ordførere og rådmenn under Regionrådets møte i
Sjøvegan fredag 9 juni, hvor prosjektleder fikk anledning til å presentere arbeidet med filmen om
kamphandlingene i Narvik 1940.
Bak prosjektet står Storyline Nor AS og Nordisk Film Production AS / Egmont. I tillegg kommer News
On Request AS og Film Camp AS, som siden januar 2015 arbeidet med å virkeliggjøre en internasjonal
spillefilm/TV-serie fra” Slaget om Narvik” de første 2 månedene av 2. Verdenskrig, 1940.
Storyline Nor AS har gjennom det siste året arbeidet intensivt med å få på plass regissør samt
manusforfattere. I tillegg har Storyline Nor AS sikret seg et samarbeide med Forsvaret og Brigade
Nord, og økonomisk støtte fra Forsvarsdepartementet.
Storyline Nor AS er svært takknemlig for den støtte vi har fått, bla fra Harstad kommune som i
kommunestyremøte i juni måned 2017 bevilget 375 000 kr i støtte til filmen.
En del av forprosjektet er å vurdere nærmere hvilke synergi – og” spin–off” effekter prosjektet vil
kunne gi for regionen og Nord Norge for øvrig. DET PRESISERES AT VED EN PRODUKSJON VIL EN
VESENTLIG DEL AV FILMEN/TV-SERIEN SPILLES INN LOKALT. Flere lokasjoner i flere kommuner i
regionen er allerede avklart.
Storyline Nor AS anmoder med dette om økonomisk støtte fra kommunene i Sør-Troms, og tillater
oss å søke om kr 50 000 i økonomisk støtte fra hver av kommunene i Sør-Troms.
Storyline Nor AS har tidligere sendt søknad til kommunene i Sør-Troms (bla gjennom bruk av den
elektronisk søknadsportalen «Regionalforvaltning.no»).
En økonomisk støtte fra dere vil være et svært godt bidrag i arbeidet med å realisere en film/TV-serie
av den dramatiske historien om hendelsene i månedene april/juni 1940.
Storgata 15, 8005 Bodø

mail: tom@storylinenor.no tlf: 91709925
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kto: 1503.54.37832

Storgata 15, 8005 Bodø
Tlf: 91709925 – tom@storylinenor.no

Som vedlegg følger mer detaljert beskrivelse av prosjektet.

Med hilsen

Tom Vidar Karlsen

Vedlegg
Prosjektbeskrivelse

Storgata 15, 8005 Bodø

mail: tom@storylinenor.no tlf: 91709925
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kto: 1503.54.37832

Fra: Torbjï¿½rn Larsen (Torbjorn.Larsen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 30.10.2017 12:52:36
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Suspicious URL: Re: Storyline Nor AS - sï¿½knad om ï¿½konomisk stï¿½tte ifm forprosjekt "Slaget om
Narvik"
Vedlegg: Sï¿½knad kommuner Sï¿½r-Troms.pdf;image001.jpg;image002.jpg

Fra: Nordvekst AS [mailto:even@nordvekst.no]
Sendt: 30. oktober 2017 10:48
Til: postmottak@gratangen.kommune.no; dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no; Torbjï¿½rn Larsen;
bernhardt.halvorsen@lavangen.kommune.no; sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no;
helene.nilsen@skanland.kommune.no
Kopi: post@strr.no; marianne.bremnes@harstad.kommune.no; tom vidar karlsen
Emne: Suspicious URL: Re: Storyline Nor AS - sï¿½knad om ï¿½konomisk stï¿½tte ifm forprosjekt "Slaget om Narvik"

Har fï¿½tt tilbakemelding pï¿½ at sï¿½knadsdokument var uten innhold. Prï¿½ver pï¿½ nytt
Se vedlegg

Even Ediassen
Rï¿½dgiver

www.nordvekst.no
Mobil: 95 23 38 25

Den 27. oktober 2017 kl. 13.44.38 +02.00 skrev Nordvekst AS <even@nordvekst.no>:
Hei
det vises til mï¿½te 9 juni pï¿½ Sjï¿½vegan mellom kommunene i Sï¿½r Troms og Storyline Nor AS.
Pï¿½ vegne av Storyline Nor AS oversendes med dette sï¿½knad om ï¿½konomisk stï¿½tte.

Even Ediassen
Rï¿½dgiver

www.nordvekst.no
Mobil: 95 23 38 25
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Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Deres ref:

Vår ref::

16-00436-4

Dato:

02.11.2017

Bosetting av flyktninger i 2018
Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Kvæfjord kommune for deres innsats i dette arbeidet.
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å
bosette langt færre enn tidligere.
På bakgrunn av nåværende prognoser og lavere bosettingsbehov, er det ikke behov for å anmode
Kvæfjord kommune om å bosette flyktninger i 2018.
Avgjørelsen er tatt i samråd med KS.
Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk
høyt. Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres
lokalsamfunn. Skal vi lykkes i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor
fram til fortsatt godt samarbeid med Kvæfjord kommune om integrering av flyktninger.
Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dulo Dizdarevic
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 06.11.2017 10:14:59
Til: Torbjï¿½rn Larsen; Merete Hessen; Nina Johansen
Kopi:
Emne: VS: Bosetting av flyktninger i 2018
Vedlegg: image001.png;Bosetting av flyktninger i 2018.docx

Fra: Dinka Bektesevic [mailto:dbe@imdi.no]
Sendt: 6. november 2017 09:28
Til: Postmottak
Emne: Bosetting av flyktninger i 2018

Hei,
Vedlagt oversendes anmodningene om bosetting av flyktninger i 2018.
Vi ber om at brevet distribueres til:
ï¿½ Ordfï¿½rer
ï¿½ Rï¿½dmann/Byrï¿½dsleder

Med vennlig hilsen
Dinka Bektesevic
seniorrï¿½dgiver
IMDi Nord
dbe@imdi.no
Direkte: + 47 94 78 40 19
Sentralbord: +47 24 16 88 00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
post@imdi.no
www.imdi.no
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