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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2020/124 -1 

Arkiv: H41 

Saksbehandler:  Willy Ørnebakk 

 Dato:                 22.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/20 Storfjord formannskap 23.04.2020 
 Storfjord kommunestyre  
   

 

Forskrift for tildeling av omsorgsbolig 

Henvisning til lovverk: 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav b.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 og §3-2 a, annet ledd  

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a og § 2-1 e  

Øvrig: Husbankenes tilsagn om investeringstilskudd – omsorgsboliger ref 17/324 

 
 
 

 

Saksopplysninger 

 

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med middels til 
omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til heldøgnstjenester. 

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Storfjord kommune legger til grunn for tildeling av 
omsorgsbolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.  

Forskriftens formål er også å tydeliggjøre hvordan Storfjord kommune skal følge opp pasienter 
og brukere som blir satt på venteliste for tildeling av omsorgsbolig, samt hvordan disse skal 
følges opp mens de står på venteliste. 

Forskriften skal praktiseres med nasjonale kriterier for tildeling av omsorgsboliger tilrettelagt 
for heldøgnstjenester, samt jfr vilkårene i husbankens tilsagn om investeringstilskudd. 
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Ved fastsettelse av forskrift må kommunen følge forvaltningsloven kapittel VII som omtaler 
saksgangen ved utferdigelse av kommunale forskrifter. Dette medfører at Formannskapet først 
må vedta at forskriften sendes ut på høring, for deretter å bli behandlet på nytt etter 
høringsrunden er gjennomført og behandle eventuelle innsigelser før saken går til 
kommunestyret. Den kommunale forskriften må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 
1.juli 2020. 

Vurdering 
 
Kommunen har ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester til 
hele befolkningen. Det skal tilstrebes et variert og fleksibelt tilbud som sikrer kvalitativt gode 
tjenester for alle pasient- og brukergrupper. Denne forskriften vil være et viktig bidrag til en 
kvalitetssikring av at pasient/bruker får det tjenestetilbudet som vedkommende har behov for. 
Samtidig vil det legges til rette for god kommunikasjon om hvilke forventninger brukere og 
pårørende kan ha til de kommunale tjenestene innen helse og omsorg. Forskriften bidrar også til 
kvalitetssikring av saksbehandlingen i forbindelse med tildeling av tjenester. Det vil gi en mer 
forutsigbar og bedre utnyttelse av de ressursene som disponeres innen helse og omsorg. 
 
Byggeprosjektene for å utvide kommunens bygningsmasse rettet mot omsorgsboliger vil bli klar 
i løpet av 2.halvår 2020. 
Det legges opp til en endelig behandling i kommunestyret 17/6-20. 
Pensjonistforeninger, råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, samt Levekårsutvalget 
skal aktivt involveres i høringsrunden. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet vedtar at forslag til Forskrift for tildeling av omsorgsbolig i Storfjord 

kommune legges ut på høring. 
2. Høringsfristen settes til 25/5-20. 
3. Saken behandles på nytt i Formannskapet 3/6-20, og avgjøres i kommunestyret 17/6-20. 
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Lokal forskrift om tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i 
Storfjord kommune. 

  

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre …. Juni 2020 med hjemmel i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lovgrunnlag:  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav b.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 og §3-2 a, annet ledd  

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a og § 2-1 e  

Øvrig: Husbankenes tilsagn om investeringstilskudd – omsorgsboliger ref 17/324 

§ 1. Formål 
  
Forskriften skal praktiseres med nasjonale kriterier for tildeling av omsorgsboliger tilrettelagt 
for heldøgnstjenester, samt jfr vilkårene i husbankens tilsagn om investeringstilskudd. 

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med middels til 
omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til heldøgnstjenester. 

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Storfjord kommune legger til grunn for tildeling 
av omsorgsbolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.  

Forskriftens formål er også å tydeliggjøre hvordan Storfjord kommune skal følge opp 
pasienter og brukere som blir satt på venteliste for tildeling av omsorgsbolig, samt hvordan 
disse skal følges opp mens de står på venteliste. 

  

§ 2. Virkeområde 
  
Forskriften gjelder for brukere og pasienter som bor og er folkeregistret i Storfjord kommune. 
  
Storfjord kommune disponerer til enhver tid et visst antall omsorgsboliger særskilt tilrettelagt 
for heldøgnstjenester. Antall boliger kommunen disponerer til enhver tid skal framgå av 
kommunens internkontrollsystem.  
  
Forskriften gjelder ved kommunens vurdering om en pasient/bruker oppfyller kommunens 
kriterier for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.  
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§ 3. Målgruppe for omsorgsboliger 
Omsorgsboligene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, 
uavhengig av alder over 18 år, diagnose eller funksjonshemming. 
  
§ 4. Grunnlag for vurdering / tildeling 
  
Storfjord kommune benytter beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av 
tjenester og tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå der økende 
hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere 
nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av omsorgsbolig. 
I vurdering av behovet for helsehjelp benyttes blant annet kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er 
et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker eller 
mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved slik vurdering tas det hensyn til søkerens:  

a)      evne til egenomsorg 

b)      mental tilstand 

c)      boforhold 

d)      endring i helsetilstand 

e)      nettverk og deres omsorgsevne 

f)       kognitiv funksjon. 

Nivået på bistandsbehovet deles inn i tre grupper:  
1)      noe/avgrenset hjelpebehov har skår 1,5 
2)      middels til stort hjelpebehov har skår 3 
3)      omfattende hjelpebehov har skår 4,5 

  

§ 5. Kriterier ved tildeling av omsorgsbolig. 

Tildeling av bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester beror på en helhetsvurdering der 
blant annet følgende momenter inngår: 

         Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha folkeregistret adresse i Storfjord kommune 
         Søker må være fylt 18 år  
         Søkers egen bolig må være vurdert som ikke egnet for tilrettelegging til 

livsløpsstandard, og mulighet for å for å fortsatt kunne bo i opprinnelig hjem med 
bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut, samt vurdert som 
utilstrekkelig for å gi forsvarlig helsehjelp 

         Søkeren må minimum ha en IPLOS skår på 3,0 
         Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av 

søknaden. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til omsorgsbolig, og ventes normalt 
dekket i et ordinært boligmarked 

         Tjenestetilbudets innhold og omfang følger av egne vedtak som fattes av helse- og 
omsorgstjenesten  
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         Tildeling av omsorgsboliger skjer etter en helhetlig vurdering av søkers behov for 
heldøgnsomsorgstjeneste. Søker som etter en samlet faglig vurdering har størst behov 
for helse- og omsorgs tjenester skal prioriteres. Dersom det ikke er ledig omsorgsbolig 
på vedtakstidspunktet, skal søker føres opp på venteliste for omsorgsbolig 

         Ektefelle/samboer til den som blir tildelt omsorgsbolig kan bo på samme adresse. Når 
den som er tildelt omsorgsbolig flytter eller dør, så kan gjenværende ektefelle/samboer 
tilbys annen leilighet av kommunen dersom personen ikke har behov for tilrettelagt 
bolig/heldøgns omsorgstjenester 

         Tildeling av bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester avgjøres av et tverrfaglig 
inntaksteam. Tildelingen skjer på bakgrunn av søknad, helseopplysninger, relevante 
kartlegginger og en tverrfaglig vurdering. 

  
§ 6. Rett til enkeltvedtak 

Kommunen skal fatte enkeltvedtak ved tildeling av tjenester etter denne forskriften i følgende 
tilfelle: 

a)      tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester  

b)      vedtak om oppføring på venteliste 

c)      avslag på søknad om omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester 

  

§ 7. Oppfølging av pasienter og brukere på venteliste 

Helse- og omsorgstjenesten Storfjord kommune skal til enhver tid følge med på 
behovsutviklingen hos de pasientene og brukerne som står på ventelisten. Det skal sørges for 
at det gis langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, 
dersom det oppstår en situasjon der det haster for den enkelte pasient eller bruker å få et slikt 
botilbud. Ut over hastesakene tildeles slike botilbud til den av pasientene eller brukerne som 
vurderes å ha størst behov for det botilbudet som har blitt ledig. Pasient eller bruker som har 
fått enkeltvedtak om å stå på venteliste, må derfor påregne at pasienter eller brukere med 
større behov prioriteres foran dem. 

De helse- og omsorgstjenestene som gis i ventetiden, skal til enhver tid være forsvarlige og 
behovsdekkende. Dette kan være økt hjemmesykepleie, praktisk bistand, 
dagopphold/dagaktivitetstilbud, korttidsopphold og/eller andre tjenester i omsorgstrappa. 
Personer som mottar hovedomsorg fra sine pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for 
særlig tyngende omsorgsoppgaver.  

§ 8. Klage 

Ved klage på enkeltvedtak på tildeling av omsorgsbolig eller om å stå på venteliste gjelder 
bestemmelsene i Forvaltningsloven §28.  Klagen sendes til Storfjord kommune ved helse- og 
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omsorgstjenesten. Dersom kommunen helt eller delvis opprettholder sitt vedtak sendes klagen 
til overordnede klageorgan som er kommunestyret eller formannskapet  

§ 9. Ikrafttredelse og revidering av forskriften 

Forskriften trer i kraft …… juni 2020, etter kunngjøring i Norsk Lovtidend og Storfjord 
kommune sin hjemmeside; www.storfjord.kommune.no 

Forskriften skal gjennomgås årlig og ved behov revideres 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2020/124 -2 

Arkiv: H41 

Saksbehandler:  Willy Ørnebakk 

 Dato:                 22.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Storfjord formannskap 23.04.2020 
 Storfjord kommunestyre  
   

 

Forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgnstjenester, psykisk helse og rusomsorgen 

Henvisning til lovverk: 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav b  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 og §3-2 a, annet ledd  

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a og § 2-1 e 

Øvrig: Husbankenes tilsagn om investeringstilskudd – omsorgsboliger ref 16/435 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
 
Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med middels til 
omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til heldøgnstjenester innenfor psykisk helse og 
rusomsorgen. 

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Storfjord kommune legger til grunn for tildeling av 
omsorgsbolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.  

Forskriften formål er også å tydeliggjøre hvordan Storfjord kommune skal følge opp pasienter 
og brukere som blir satt på venteliste for tildeling av omsorgsbolig, samt hvordan disse skal 
følges opp mens de står på venteliste. 

Forskriften skal praktiseres med nasjonale kriterier for tildeling av omsorgsboliger tilrettelagt 
for heldøgnstjenester, samt jfr vilkårene i husbankens tilsagn om investeringstilskudd. 
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Ved fastsettelse av forskrift må kommunen følge forvaltningsloven kapittel VII som omtaler 
saksgangen ved utferdigelse av kommunale forskrifter. Dette medfører at Formannskapet først 
må vedta at forskriften sendes ut på høring, for deretter å bli behandlet på nytt etter 
høringsrunden er gjennomført og behandle eventuelle innsigelser før saken går til 
kommunestyret. Den kommunale forskriften må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 
1.juli 2020. 
 

Vurdering 
 
Kommunen har ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester til 
hele befolkningen. Det skal tilstrebes et variert og fleksibelt tilbud som sikrer kvalitativt gode 
tjenester for alle pasient- og brukergrupper. Denne forskriften vil være et viktig bidrag til en 
kvalitetssikring av at pasient/bruker får det tjenestetilbudet som vedkommende har behov for. 
Samtidig vil det legges til rette for god kommunikasjon om hvilke forventninger brukere og 
pårørende kan ha til de kommunale tjenestene innen helse og omsorg. Forskriften bidrar også til 
kvalitetssikring av saksbehandlingen i forbindelse med tildeling av tjenester. Det vil gi en mer 
forutsigbar og bedre utnyttelse av de ressursene som disponeres innen helse og omsorg. 
 
Byggeprosjektene for å utvide kommunens bygningsmasse rettet mot omsorgsboliger vil bli klar 
i løpet av 2.halvår 2020. 
Det legges opp til en endelig behandling i kommunestyret 17/6-20. 
Pensjonistforeninger, råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, samt Levekårsutvalget 
skal aktivt involveres i høringsrunden. 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet vedtar at forslag til Forskrift for tildeling av omsorgsbolig i Storfjord 

kommune legges ut på høring. 
2. Høringsfristen settes til 25/5-20. 
3. Saken behandles på nytt i Formannskapet 3/6-20, og avgjøres i kommunestyret 17/6-20. 
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Lokal forskrift om tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, 
psykisk helse og rusomsorgen i Storfjord kommune. 

  

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre …. Juni 2020 med hjemmel i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lovgrunnlag: 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav b  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 og §3-2 a, annet ledd  

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a og § 2-1 e 

Øvrig:  

St.meld nr 47 – Samhandlingsreformen, pkt 6.7.3 og ROP retningslinjer 

Husbankenes tilsagn om investeringstilskudd, heldøgns omsorgsboliger psykiatri og rus ref 
16/435 

§ 1. Formål 
  
Forskriften skal praktiseres med nasjonale kriterier for tildeling av omsorgsboliger tilrettelagt 
for heldøgnstjenester, samt jfr vilkårene i husbankens tilsagn om investeringstilskudd. 

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med middels til 
omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til heldøgnstjenester innenfor psykisk helse og 
rusomsorgen. 

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Storfjord kommune legger til grunn for tildeling 
av omsorgsbolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.  

Forskriften formål er også å tydeliggjøre hvordan Storfjord kommune skal følge opp pasienter 
og brukere som blir satt på venteliste for tildeling av omsorgsbolig, samt hvordan disse skal 
følges opp mens de står på venteliste. 

§ 2. Virkeområde 
  
Forskriften gjelder for brukere og pasienter som bor og er folkeregistret i Storfjord kommune. 
  
Storfjord kommune disponerer til enhver tid et visst antall omsorgsboliger særskilt tilrettelagt 
for heldøgnstjenester. Antall boliger kommunen disponerer til enhver tid skal framgå av 
kommunens internkontrollsystem.  
  
Forskriften gjelder ved kommunens vurdering om en pasient/bruker oppfyller kommunens 
kriterier for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.  

19



  
  
  
  
§ 3. Målgruppe for omsorgsboliger 
Omsorgsboligene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, 
uavhengig av alder over 18 år, diagnose eller funksjonshemming. 
  
§ 4. Grunnlag for vurdering / tildeling 
Storfjord kommune benytter beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling 
av tjenester og tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå der økende 
hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på 
lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av omsorgsbolig. 
I vurdering av behovet for helsehjelp benyttes blant annet kartleggingsverktøyet IPLOS. 
IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de 
som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved slik vurdering tas det 
hensyn til søkerens:  

a)      evne til egenomsorg 

b)      mental tilstand 

c)      boforhold 

d)      endring i helsetilstand 

e)      nettverk og deres omsorgsevne 

f)       kognitiv funksjon. 

Nivået på bistandsbehovet deles inn i tre grupper:  
1)      noe/avgrenset hjelpebehov har skår 1,5 
2)      middels til stort hjelpebehov har skår 3 
3)      omfattende hjelpebehov har skår 4,5 

Et annet verktøy som blir benyttet er kartleggingsverktøyet Brukerplan som har fokus på rus 
og psykisk helse. Brukerplan er et verktøy som gjør det mulig for kommunen å vurdere hvilke 
mottakere som bør prioriteres. Områdene det blir satt fokus på er: 

a)      bosituasjon 
b)      meningsfull aktivitet 
c)      økonomi 
d)      fysisk helse 
e)      psykisk helse 
f)       rusmiddelbruk 
g)      sosial fungering 
h)      nettverk 

  
§ 5. Kriterier ved tildeling av omsorgsbolig. 

Tildeling av bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester beror på en helhetsvurdering der 
blant annet følgende momenter inngår: 
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         Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha folkeregistret adresse i Storfjord kommune. 
         Søker må være fylt 18 år.  
         Søkers egen bolig må være vurdert som ikke egnet for tilrettelegging til 

livsløpsstandard, og mulighet for å for å fortsatt kunne bo i opprinnelig hjem med 
bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut, samt vurdert som 
utilstrekkelig for å gi forsvarlig helsehjelp 

         Søker må ha omfattende behov for miljøterapeutisk oppfølging, støtte og tilsyn. Og 
som hovedregel ha en IPLOS skår på minimum 3, resultatene fra 
brukerplankartleggingen skal også vurderes og hensynstas.  

         Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av 
søknaden. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til omsorgsbolig, og ventes normalt 
dekket i et ordinært boligmarked. 

         Tjenestetilbudets innhold og omfang følger av egne vedtak som fattes av helse- og 
omsorgstjenesten  

         Tildeling av omsorgsboliger skjer etter en helhetlig vurdering av søkers behov for 
heldøgns omsorgstjeneste. Søker som etter en samlet faglig vurdering har størst behov 
for helse- og omsorgstjenester skal prioriteres. Dersom det ikke er ledig omsorgsbolig 
på vedtakstidspunktet, skal søker føres opp på venteliste for omsorgsbolig. 

         Ved tildeling av heldøgnsomsorgsbolig settes en botid på 3 år. Dette på grunn av at 
dette botilbudet ikke er tenkt som et varig botilbud. Tildelingen må likevel vurderes 
individuelt og botiden kan justeres ut i fra individuelle hensyn. Storfjord kommune er 
sammen med bruker forpliktet til å vurdere egnet bolig/botilbud i god tid før botidens 
utløp. 

         Ektefelle/samboer til den som blir tildelt omsorgsbolig kan bo på samme adresse. Når 
den som er tildelt omsorgsbolig flytter eller dør, så kan gjenværende ektefelle/samboer 
tilbys annen leilighet av kommunen dersom personen ikke har behov for tilrettelagt 
bolig / heldøgns omsorgstjenester. 

         Tildeling av bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester avgjøres av et tverrfaglig 
inntaksteam. Tildelingen skjer på bakgrunn av søknad, helseopplysninger, relevante 
kartlegginger og en tverrfaglig vurdering. 

  
§ 6. Rett til enkeltvedtak 

Kommunen skal fatte enkeltvedtak ved tildeling av tjenester etter denne forskriften i følgende 
tilfelle: 

a)      tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester  

b)      vedtak om oppføring på venteliste 

c)      avslag på søknad om omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjeneste 

  

§ 7. Oppfølging av pasienter og brukere på venteliste 
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Helse- og omsorgstjenesten Storfjord kommune skal til enhver tid følge med på 
behovsutviklingen hos de pasientene og brukerne som står på ventelisten. Det skal sørges for 
at det tildeles plass i tilrettelagt bolig for heldøgns tjenester dersom det oppstår en situasjon 
der det haster for den enkelte pasient eller bruker å få et slikt botilbud. Ut over hastesakene 
tildeles slike botilbud til den av pasientene eller brukerne som vurderes å ha størst behov for 
det botilbudet som har blitt ledig. Pasient eller bruker som har fått enkeltvedtak om å stå på 
venteliste, må derfor påregne at pasienter eller brukere med større behov prioriteres foran 
dem. 

  

De helse- og omsorgstjenestene som gis i ventetida, skal til enhver tid være forsvarlige og 
behovsdekkende. Dette kan være økt hjemmesykepleie, praktisk bistand, økt oppfølging fra 
psykisk helse og rusomsorgen, arbeids- og aktivitetstilbud, korttidsopphold og/eller andre 
tjenester i omsorgstrappa. Personer som mottar hovedomsorg fra sine pårørende, skal få tilbud 
om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver.  

  

  

  

  

  

§ 8. Klage 

Ved klage på enkeltvedtak på tildeling av omsorgsbolig eller om å stå på venteliste gjelder 
bestemmelsene i Forvaltningsloven §28.  Klagen sendes til Storfjord kommune ved helse- og 
omsorgstjenesten. Dersom kommunen helt eller delvis opprettholder sitt vedtak sendes klagen 
til overordnede klageorgan som er kommunestyret eller formannskapet  

  

§ 9. Ikrafttredelse og revidering av forskriften 

Forskriften trer i kraft …… juni 2020, etter kunngjøring i Norsk Lovtidend og Storfjord 
kommune sin hjemmeside; www.storfjord.kommune.no.  

Forskriften skal gjennomgås årlig og ved behov revideres. 
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20/20 Storfjord formannskap 23.04.2020 

 

Ekstraordinære midler - Kampanje for turistbedrifter i Nord-Troms 

 

Saksopplysninger 
 
Slik det ser ut nå kan vi forvente at Norge åpner for innenlands ferierende fra sommer av. Vi kan 
forvente at Nord Norsk Reiseliv og andre omdisponerer noe slik at fokuset rettes mot det 
innenlandske markedet på vegne av hele Nord Norge, men uten spesielt fokus på regioner eller 
bedrifter. 
 
Vi bør derfor nå vurdere å bidra finansielt fra kommunene til en digitalt rettet markedsføring for 
reiselivsbedriftene Nord Troms (6 kommuner) og regionen som helhet, der man gjennom 
sommer og høst markedsfører regionen og dets unike aktører i ulike digitale medier. Dette vil 
bidra til synliggjøring av aktørene og mulighetene i regionen, øke bookinger og bidra til 
optimisme i næringen.  
 
Svein Eriksen (Lyngen) har diskutert dette med Visit Lyngenfjord (VL). VL bør naturlig ta en 
koordinerende rolle i dette arbeidet, og bidra til gjennomføring av kampanje med det 
tilretteleggende arbeidet som må til innen produksjon av materiale (bilder, videoer). Samt selve 
gjennomføring av markedsføringsjobben. Fordelen med VL er at de allerede har ferdig flotte 
landings-sider gjennom dagens portal som kan lede gjesten direkte til booking, eller ytterligere 
informasjon om den enkelte aktør og mulighetene i regionen. 
 
Man ser for seg at det lages flere korte filmer (maks 1 minutt?) som markedsføres i nasjonale 
medier. I hver film profileres noen tilbud i regionen som dekker de tilbudene bedriftene har. 
(Stisykling, strikkhopp, toppturer, rib, bading, fiske, hundekjøring, hest......). Så kan man trykke 
seg inn på lenker i filmen og komme til VL sin nettside for videre booking. 
 
Undertegnede har vært i samtale med Svein Eriksen og det er enighet om at alle kommuner i 
Nord-Troms forespørres om å være med på å finansiere et markedsføringsprosjekt for regionen. 
Hvis hver kommune stiller opp med 150.000 kr, og at dette matches med støtte fra IN eller 
TFFK, så vil vi kunne gjennomføre en kraftfull kampanje i landets medier med effekt for 
sommer/høst. Dette materialet kan for øvrig gjenbrukes for senere perioder.  
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Visit Lyngenfjord har sammen med øvrige destinasjoner spilt inn behov for matchende 
finansiering fra IN/TFFK og dette skal opp på sakskartet i neste uke.  
 

Vurdering 
Turistbedriftene i regionen (og hele landet) ble hardt rammet av tiltakene som ble iverksatt for å 
hindre spredningen av Covid 19. Og det beste bidraget for å hjelpe disse framover er å bidra til å 
markedsføre tilbudene i regionen i det markedet som vil være aktuelt i 2020.  
 
Landets befolkning har blitt oppfordret til å legge ferien innenlands i år og en samlet og kraftfull 
kampanje som retter seg mot innenlandsmarkedet i sommer og høst vil trolig være riktig. 
 
Under forutsetning av at alle kommuner i Nord-Troms bidrar med samme beløp, og VL klarer å 
skaffe tilsvarende finansiering fra IN eller/og TFFK, så vil dette bli en solid kampanje som vil gi 
reiselivsbedriftene i regionen vår solid hjelp i sommer og høst. 
 
Storfjord kommune bør sjekker om beløpet kan dekkes av ekstraordinære statlige midler gitt i 
forbindelse med Covid 19 pandemien. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Storfjord kommune bevilger inntil 150 000 kroner fra kommunens næringsfond til en 
markedsføringskampanje av turistbedrifter i Nord-Troms i nasjonale medier sommer og høst 
2020. 
 
Det forutsettes at de øvrige kommuner i Nord-Troms bidrar med samme beløp, og det søkes 
ekstern finansiering på minst tilsvarende beløp fra Innovasjon Norge og Troms og Finnmark 
Fylkeskommune. 
 
Visit Lyngenfjord får ansvaret for å lage og markedsføre kampanjen. 
 

24



 

Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2020/91 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Odd Geir Fagerli 

 Dato:                 14.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Søknad om tilskudd til anskaffelse av fiskebåt og oppgradering 

Henvisning til regelverk: 
 
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond 
 

Saksopplysninger 
Selskapet Grape AS, ved Per Arvid Grape søker om inntil 240 000 kr fra kommunens 
næringsfond til innkjøp og oppgradering av fiskebåt. 
 
Grape As kjøpte i 2018 båten Havbris for 340 000 kr og har brukt ca. 160 000 kr for å få båten 
klar for fiske, men skriver at det fra 01.01.20 kom nye regler som gjør at båten nå må 
oppgraderes for å bli godkjent for bruk i næringen. Oppgraderingen som nå må gjøres beløper 
seg til ca. 300 000 kr. Hoved kostnaden er oppgradering av det elektriske anlegget som utgjør 
omtrent halvparten av beløpet, samt linjetegning og stabilitetskontroll til 46 000 kr. De øvrige 
kostnader er endel løst utstyr som det er krav om. 
 
Grape AS ble stiftet i 2012 og er hjemhørende i Repvåg i Nordkapp kommune. Det eies av Per 
Arvid Grape 53.33% og Bjørnar Johannes Seppola 46.67%. Båten Havbris har reg. nummer F 
0280NK som viser at båten er hjemmehørende i Nordkapp i Finnmark. 

Vurdering 
Hovedmålet til næringsfondet er å støtte tiltak i Storfjord kommune som øker antall 
nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister. Og selv om eierne av Grape As bor i 
Storfjord så er både båten og firmaet registrert hjemhørende i Nordkapp. Det vil derfor ikke 
være mulig å imøtekomme søknaden. 
 
Det gis heller normalt ikke støtte til tiltak som er gjennomført eller investeringer som er foretatt, 
eller til løst lett omsettbart utstyr. Og selv om f.eks. redningsdrakt og nødraketter skal være 
ombord, så vil de falle utenfor det som normalt støttes. Søknadsbeløpet ville blitt justert ned til 
64 500 kr i forhold til dette uansett hvis firma og båt hadde vært hjemmehørende i Storfjord. 
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Rådmannens innstilling 
Søknaden fra Grape AS om støtte til kjøp og oppgradering av fiskebåt avslås.  
 
Både båten Havbris og firmaet Grape AS er hjemmehørende i Nordkapp kommune og faller 
derfor utenom kriteriene for støtte fra Storfjord kommunes næringsfond. 
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17.mai 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
Det er varslet at det vil komme nasjonale retningslinjer for avviklingen av 17.mai feiringen 
første uke av mai. 
Noen kommuner og/eller 17.mai komiteer har allerede tatt beslutninger om hvordan de skal 
gjennomføre arrangementer tilpasset koronasituasjonen. 
  
I Storfjord kommune har ordfører og rådmann, FAU-lederne ved skolene, samt Oppvekst- og 
kulturetaten har hatt en første dialog for å avklare synspunkter og sjekke ut alternativer. 
 
Oppsummering fra møtet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat fra Teamsmøte om 17.mai i Storfjord under KORONA-pandemien  
20.april 2020  
Tilstede: Ordfører Geir Varvik, Rådmann Willy Ørnebakk, FAU leder Hatteng Frode Kongsro og FAU 
leder Skibotn Anette Ørnebakk, kulturkonsulent Maria Figenschau, kulturskolerektor Line Sørum og 
Oppvekst og kultursjef (og referent) May-Tove Lilleng  
  
  

27



 
 
 
 
 
 
 
Flg. ble besluttet som ramme:  
  
Komiteene på skolene 
må ha møte innen 
mandag 27.april kl. 
17:00 da den 
kommunale komiteen 
samles til nytt møte.  

Ansvar: Frode K. 
og Anette Ø.  
  
Maria innkaller 
til Teamsmøte 
kl. 1700 (27.4)  
  

Flaggheising ved 
Skibotn skole og 
Rådhuset kl.08:00  
  

  

Felles i landet kl. 
1300  
Salutter og felles sang 
: Ja vi elsker  
  

  

KRANSNEDLEGGELSER 
HATTENG OG 
SKIBOTN  
Det legges ned krans 
ved begge bautaer 
som tidligere år.  
Taler ved Ordfører og 
varaordfører som 
avtaler seg imellom 
hvem - hva og hvor  
   

Ikke avtalt hvem 
som bestiller? 
Kransene.  
Kommunen 
betaler 
kransene  
  
Ikke avtalt 
hvordan og når 
opptak skjer  

Korpsene prøver å 
tromme sammen til 
gruppeøvinger og kan 
spille flere steder.  
  

Line S. og Magne 
W koordinerer 
og avtaler 
videre.  

Barnehagene lager 
tegninger som legges 
ut i en bildekarusell 
på kommunens 
facebookside.  

  

Barnas tale ved 
8.klasse Skibotn og 
6.klasse Hatteng  
  

May-Tove 
sender ut til 
skolene/lærere. 
  
De må gjøre 
opptak av talen 
og sende til   
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Maria 
Figenschau  

  
Barnehagebarn 
tegner og disse legges 
ut som bildekarusell.  

  
May-Tove 
sender ut til 
barnehager og 
skoler.  
Line skal stå som 
mottaker av 
bilder av 
tegningene  
  

Oppfordring til 
komiteene om 
pynting av 
sentrumsområdene 
og andre bygder.  
  

  
I skriv til 
bygdeutvalg?  

 
I tillegg skal det avklares hvordan kirken tenker at de kan bidra. 
 
Nytt møte er avtalt 27/4. 
 
 

Vurdering 
17.mai feiringen har lange og sterke tradisjoner, og saken fremmes for å gi mulighet for innspill 
før videre dialog.  
 

Rådmannens innstilling 
Orienteringen tas til orientering. Innspill i møtet tas med i det videre arbeidet.  
Deltakerne fra arbeidsmøtet (nevnt i notatet) får fullmakt til å gjøre den endelige beslutningen 
om form og innhold for 17.mai feiringen 2020 i Storfjord.  
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