
   

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Røst rådhus  

Dato: 15.06.2022 

Tidspunkt: 12:00  

 
 

Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. 
 
Medlemmer har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god tid før møtet melde fra om forhold som har 
betydning for egen habilitet.  
 
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. 
 
Info ordfører / kommunedirektør 
 
 
 
 
 
 
 

 Røst, 10. juni 2022  
   

Elisabeth Kristin Mikalsen  Jill Andreassen 
Ordfører  Sekretær 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold 

PS 22/30 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 

 Møteprotokoll fra formannskapet 25.05.2022 

PS 22/31 Økonomi- og finansrapport 1. tertial 2022 

PS 22/32 Røst oppvekstsenter - ferdigstillelse 

PS 22/33 Budsjettregulering vår 2022 

PS 22/34 Tildeling av kulturmidler - 2022 

PS 22/35 Ny behandling - sak 21/46 Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 7/72 
Pisselberget 

PS 22/36 Deltakelse på Nor-Fishing 2022 
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PS 22/30 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
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Møteprotokoll 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen  Røst rådhus  

Dato: 25.05.2022 

Tidspunkt: 12:00 - 12:30 

 

Til stede: 
Navn Funksjon  Medl. Varamedl. for 
Elisabeth Kristin Mikalsen Leder RSL  
Harjeet Jassal Nestleder RSL  
Torbjørn Eide Medlem RSL  
Heidi Evjen Medlem SENT  

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn  
Vigdis Bolås Kommunedirektør 
Kristian Stråmyr Stabsleder 
Kay Morten Meløysund Økonomisjef 

 
 

Ikke møtt: Kent Fagervik 
 
Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent.  
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold 

PS 22/26 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 

 Møteprotokoll fra formannskapet 13.05.2022 

PS 22/27 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2021 Røst kommune 

PS 22/28 Årsregnskap og årsberetning 2021 KF Querinihallen Røst 

PS 22/29 Referatsaker 

 Tildeling prosjektskjønnsmidler 2022 
 
 

PS 22/26 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 

Formannskapets behandling i møte den 25.05.2022: 
 
 

Behandling: 

 
Vedtak: 
Ingen bemerkninger til møteprotokollen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 22/27 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2021 Røst 
kommune 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
1.Årsregnskap for 2021 for kommunekassen jf. kommuneloven § 14-6, første ledd bokstav a), vedtas med 

et regnskapsmessig resultat i både drifts- og investeringsregnskapet i balanse. 
  
2.Samlet årsregnskap for 2021 for kommunen som juridisk enhet jf. kommuneloven § 14-6, første ledd 

bokstav d), vedtas med et regnskapsmessig resultat i både drifts- og investeringsregnskapet i balanse. 
  
3.Årsberetning for 2021 for kommunens samlede virksomhet jf. kommuneloven § 14-7 vedtas. 
  
4.Årsmelding fra enhetslederne for 2021 for Røst kommune tas til orientering 
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Formannskapets behandling i møte den 25.05.2022: 
 
 

Behandling: 

Økonomisjef Kay Meløysund presenterte årsberetningen og besvarte spørsmål i møtet. 
  
Votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.Årsregnskap for 2021 for kommunekassen jf. kommuneloven § 14-6, første ledd bokstav a), vedtas med 
et regnskapsmessig resultat i både drifts- og investeringsregnskapet i balanse. 

2.Samlet årsregnskap for 2021 for kommunen som juridisk enhet jf. kommuneloven § 14-6, første ledd 
bokstav d), vedtas med et regnskapsmessig resultat i både drifts- og investeringsregnskapet i balanse. 

3.Årsberetning for 2021 for kommunens samlede virksomhet jf. kommuneloven § 14-7 vedtas. 

4.Årsmelding fra enhetslederne for 2021 for Røst kommune tas til orientering 

  

Enstemmig vedtatt 

 
 

PS 22/28 Årsregnskap og årsberetning 2021 KF Querinihallen Røst 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
1.Årsregnskap for 2021 for KF Querinihallen Røst jf. kommuneloven § 14-6, første ledd bokstav b), vedtas 

med et regnskapsmessig resultat i både drifts- og investeringsregnskapet i balanse. 
  
2.Årsberetning for 2021 for KF Querinihallen Røst jf. kommuneloven § 14-7 vedtas. 

  

Formannskapets behandling i møte den 25.05.2022: 
 
 

Behandling: 

Økonomisjef Kay Meløysund presenterte årsberetningen og besvarte spørsmål i møtet. 
  
Votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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1.Årsregnskap for 2021 for KF Querinihallen Røst jf. kommuneloven § 14-6, første ledd bokstav b), vedtas 
med et regnskapsmessig resultat i både drifts- og investeringsregnskapet i balanse. 

2.Årsberetning for 2021 for KF Querinihallen Røst jf. kommuneloven § 14-7 vedtas. 

  

Enstemmig vedtatt 

 
 

PS 22/29 Referatsaker 

Formannskapets behandling i møte den 25.05.2022: 
 
 

Behandling: 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
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Saksframlegg 
 

Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv Stab 
 

 

 

09.06.2022 1109/2022 2022/176 209 

   
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/31 Formannskapet 15.06.2022 

 Kommunestyret  
 
 
 

Økonomi- og finansrapport 1. tertial 2022 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
Økonomi- og finansrapport for 1. tertial 2022 tas til orientering. 

 
 

Sammendrag 
Røst kommune har per 30. april et samlet merforbruk i drift på kr 340 000 sammenliknet med regulert budsjett 
for samme periode. 
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Saksopplysninger 
I henhold til økonomireglementet for Røst kommune skal kommunestyret hvert tertial få seg forelagt en 
tilstandsrapport som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Dette 
er i tråd med kommuneloven § 14-5, 3. ledd: 
 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen 
tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

 
Forslag til endringer i årsbudsjettet fremmes i egen sak. 
 
Det er også egne krav knyttet til rapportering om kommunens finans- og gjeldsforvaltning i henhold til 
finansreglementet og egen forskrift om garantier og finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. 
Dette er i tråd med jf. kommuneloven § 14-13, 3. ledd: 
 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter 
årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av 
året. 

 
Denne finansrapporteringen innlemmes i den økonomiske tertialrapporteringen, slik at det som legges 
frem er en kombinert økonomi- og finansrapport. 
 

Vurderinger 
Se vedlegg for gjennomgang og vurderinger. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
 

 Vigdis Bolås  
 Kommunedirektør  
   
   

 
 

Saksbehandler: Kay Morten Meløysund  
 
Vedlegg: 

1 Økonomi- og finansrapport nr. 1 2022 
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RØST 

KOMMUNE

Økonomi- og finansrapport #1 2022
1. tertial (januar-april)
Formannskapet 15.06.2022

Kommunestyret 22.06.2022
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Innholdsfortegnelse

• Bakgrunn for rapporteringen s. 3
• Status drift

• Hele kommunen s. 4-5
• Stab s. 6
• Støtte/kultur s. 7
• Oppvekst s. 8
• Teknisk s. 9
• Helse og omsorg s. 10
• NAV s. 11
• Skatt/ramme/finans s. 12
• Status investeringsprosjekter s. 13

• Oppfølging av budsjettvedtak
• Driftsbudsjettet s. 15-16
• Investeringsbudsjettet s. 17

• Finansrapport
• Pengeplassering per 30.04. s. 18
• Rentebærende gjeld per 30.04. s. 19
• Rentesituasjonen per 08.06. s. 20
• Kommentarer s. 21-23

• Sykefraværsrapport
• Status per 1. tertial 2022 s. 24
• Utvikling i sykefravær s. 25 2
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Bakgrunn for rapporteringen

• I samsvar med økonomireglementet og gjeldende årshjul for Røst kommune legges det opp til formell 
økonomirapportering til formannskap og kommunestyre to ganger i løpet av året
• I mai/juni for perioden 1. januar – 30. april (1. tertial)
• I september/oktober for perioden 1. januar – 31. august (2. tertial)

I tillegg kommer muntlige orienteringer fortløpende gjennom året

• Data for driftsrapporteringen er hentet fra en gjennomgang av månedsrapport for april med hver 
enhetsleder. Data for oppfølging av budsjettvedtak kommer fra hver enhetsleder. Data for 
finansrapportering hentes fra bank- og regnskapssystem. Sykefravær hentes fra lønnssystemet.

• I gjennomgang av månedsrapport blir budsjett- og regnskapsdata ”vasket” for å luke ut mest mulig av 
eventuelle feilføringer og feilperiodiseringer. Avvikene som da gjenstår blir deretter analysert av 
økonomisjef og enhetsleder i samarbeid. 

• Til tross for dette er det vanskelig å oppnå millimeterpresisjon. Det tas derfor forbehold om mulige 
unøyaktigheter og feil

3
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Status drift –hele kommunen (#1)

4

Per 30. april viser regnskapet for hele 
kommunen et merforbruk på ca. kr 340 000 
sammenliknet med regulert budsjett for 
samme periode. 

Tallene er hentet ut av økonomisystemet i 
midten av mai, og er deretter «vasket» for at 
bildet skal bli så riktig som mulig. Det må tas 
forbehold om utgifter som hører til perioden 
som ennå ikke har kommet til kommunen og 
blitt lest inn i økonomisystemet.

-349 458 

-689 599 

340 141 

Regnskap vs. budsjett - hele kommunen

Justert
regnskap

Justert
budsjett

SUM AVVIK
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Status drift –hele kommunen (#2)

5

Merforbruket har sin bakgrunn i et høyere nivå på andre driftsutgifter enn 
budsjettert. Til en viss grad er dette på områder hvor man samtidig har 
hatt lavere lønnsutgifter (innleie fra næringsdrivende i stedet for avlønning 
av egne ansatte), men hovedsakelig er det reelle merutgifter 
sammenliknet med budsjett. Reelle lønnsbesparelser, hovedsakelig på 
grunn av fravær uten at det er innleid vikar fullt ut, gjør at det totale bildet 
blir noe bedre.

Det er tre områder som peker seg ut med et større merforbruk, nemlig 
teknisk, helse/omsorg og skatt/ramme/finans. For teknisk dreier mye av 
dette seg om anskaffelser som var budsjettert i 2021 men som ikke ble 
gjennomført før i 2022, og som derfor blir utgiftsført på et år hvor det ikke 
er tatt høyde for utgiften i budsjettet. For helse/omsorg er det særlig 
merutgifter i legetjenesten som drar opp. Merk at tiltaket for innsparinger 
i struktur/bemanning ikke er fordelt ut på rammene, og fremkommer 
derfor i sin helhet på område for skatt/ramme/finans.
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Status drift – stab

6

Stabsenheten viser ved utgangen av april et mindreforbruk på ca. 
kr -134 000 (-5 %) sammenliknet med regulert budsjett.

Mindreforbruket er noenlunde jevnt fordelt på ansvarene i enheten. De 
største effektene knytter seg til fravær i stilling uten at det er leid inn vikar 
fullt ut, og ekstrainntekter fra fylkeskommunen på ansvar for kulturskole.-5 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

1000 Kommunestyre/form.skap 544 950 562 321 -17 371 -3 %

1100 Revisjon 122 000 122 000 - -

1101 Kontrollutvalg 48 625 53 833 -5 208 -10 %

1200 Kommunedirektør 485 741 497 385 -11 644 -2 %

1300 Økonomi/personal 595 239 619 170 -23 931 -4 %

1400 Næringsadministrasjon 290 316 332 599 -42 283 -13 %

1410 Næringsarbeid 190 479 197 000 -6 521 -3 %

1411 Reiseliv/turisme 33 720 35 000 -1 280 -4 %

1420 Kommunalt næringsfond - - - -

1421 Fylkeskomm. næringsfond - - - -

1422 Gründerfond - - - -

1423 Fond for mob./kval. nær.utv. - - - -

1450 Via Querinissima 404 428 404 428 - -

1460 Kulturskole 28 210 53 667 -25 457 -47 %

1470 Frivilligsentral - - - -

SUM 2 743 708 2 877 403 -133 695 -5 %
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Status drift – støtte/kultur

7

Enhet for støtte/kultur viser ved utgangen av april et mindreforbruk på ca. kr 
-129 000 (-6 %) sammenliknet med regulert budsjett.

Som for stabsenheten er de største mindreforbrukspostene knyttet til fravær 
fra stillinger uten at det fullt ut er leid inn vikar (servicekontor, fritidsklubber). 
Skjenkekontroll later foreløpig til å kunne bli noe dyrere enn budsjett.

-5 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

1500 Offentlig servicekontor 697 018 753 366 -56 348 -7 %

1505 Valg - - - -

1510 Fellesutgifter 503 263 521 665 -18 402 -4 %

1570 Kirke og trossamfunn 804 000 804 000 - -

1580 Ungdomsråd - 9 667 -9 667 -100 %

1581 Råd for eldre og PMNF - 5 000 -5 000 -100 %

1582 Næringsmiddelkontroll 13 298 12 500 798 6 %

1585 Boligtilskudd tilpasning - - - -

1586 Boligtilskudd etablering - - - -

1587 Krisesenter 26 598 27 000 -402 -1 %

1600 Prosjekter støtte og kultur - - - -

1610 Forebyggende helsearbeid 975 1 667 -692 -42 %

1620 Edruskapsvern 12 033 -1 333 13 366 -1003 %

1630 Brygga 16 013 23 833 -7 820 -33 %

1640 Øvrige kulturformål 44 570 58 667 -14 097 -24 %

1650 Kulturminneforvaltning - - - -

1660 Svømmehall/idrett 18 271 17 787 484 3 %

1670 Øymusikant - - - -

1680 Fritidsklubber 49 531 81 231 -31 700 -39 %

SUM 2 185 570 2 315 050 -129 480 -6 %
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Status drift – oppvekst

8

Enhet for oppvekst viser ved utgangen av april et mindreforbruk på ca. kr 
-290 000 (-7 %) sammenliknet med regulert budsjett.

Det er tre ansvarsområder som har aktivitet så langt i år (nytt ansvar for 
oppvekstsenter blir ikke tatt i bruk før driftsstart til høsten). Mindreforbruket 
skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på skolen, hvor det har vært vanskelig 
å få bemannet for full erstatning av langtidsfravær. Samtidig er det foreløpig 
også noe merforbruk på kostnadssiden, spesielt med merutgifter til strøm og 
husleie.

I barnehagen har det derimot vært et ikke ubetydelig merforbruk på lønn i 1. 
tertial, samt noe merutgifter på materiellsiden.

-7 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

2000 Oppvekstsenter - - - -

2100 Undervisning Røst skole 2 682 076 3 054 662 -372 586 -12 %

2170 Kulturskole - - - -

2180 Leirskole - - - -

2190 Voksenopplæring - - - -

2234 Sandrigo - - - -

2300 Bibliotek 80 059 92 501 -12 442 -13 %

2400 Barnehage 1 037 667 942 707 94 960 10 %

2500 Samfunnssal/aula - - - -

SUM 3 799 802 4 089 870 -290 068 -7 %
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Status drift – teknisk

9

Teknisk enhet viser ved utgangen av april et merforbruk på ca.
kr 566 000 (31 %) sammenliknet med regulert budsjett.

Dette skyldes merforbruk på lønnsposter og på andre driftsutgifter. Ser vi på 
andre driftsutgifter kan ca. kr 350 000 forklares ved kjøp av 
materiell/tjenester som var budsjettert i 2021 men ikke gjennomført før i 
2022 (pullerter liggekai, pumper avløpsnett). Videre ser vi også et høyere nivå 
på årets utgifter til vannverk og renovasjon. Dette er innenfor 
selvkostområdet, og skal i utgangspunktet etter hvert speiles videre i 
gebyrnivået til forbrukerne.

På lønnssiden er det spesielt i renholdstjenesten at forbruket er en god del 
høyere enn budsjett.

31 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

4000 Administrasjon teknisk 505 513 517 001 -11 488 -2 %

4010 Tekniske prosjekter - - - -

4100 Oppmåling 45 377 32 167 13 210 41 %

4110 Byggesak/regulering 32 944 32 668 276 1 %

4120 Landbruksforvaltning - - - -

4200 Vannverk -158 741 -285 888 127 147 -44 %

4300 Avløp -75 097 -156 417 81 320 -52 %

4310 Slam -149 765 -155 000 5 235 -3 %

4400 Renovasjon -171 502 -225 083 53 581 -24 %

4420 Miljøstasjon 15 236 14 833 403 3 %

4500 Brannvesen 212 691 287 037 -74 346 -26 %

4510 Feiervesen - - - -

4520 Beredskap mot akutt for. 21 040 19 000 2 040 11 %

4610 Kommunale veier 5 010 6 667 -1 657 -25 %

4620 Fylkesveier 56 280 50 750 5 530 11 %

4630 Veilys 55 690 43 167 12 523 29 %

4640 Havner 261 466 29 911 231 555 774 %

4800 Utleie av boliger -125 491 -113 667 -11 824 10 %

4810 Rådhuset 68 269 75 667 -7 398 -10 %

4820 Kommunal bygningsmasse 1 392 2 000 -608 -30 %

4830 Kunstgressbane 12 914 13 000 -86 -1 %

4900 Felles vaktmestertjeneste 946 963 961 066 -14 103 -1 %

4910 Felles renholdstjeneste 703 637 602 328 101 309 17 %

4920 Felles kjøretøypark 119 629 66 667 52 962 79 %

SUM 2 383 455 1 817 874 565 581 31 %
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Status drift –helse og omsorg

10

Enhet for helse og omsorg viser ved utgangen av april et merforbruk på ca. kr 
243 000 (3 %) sammenliknet med regulert budsjett. Av dette er kr 182 000 
merutgifter i forbindelse med koronapandemien som det ikke er tatt høyde 
for i budsjettet.

Det er spesielt legetjenesten som trekker opp, med et samlet merforbruk på 
kr 300 000, herav kr 115 000 merutgifter korona. Tjenesten har også 
merutgifter på kr 70 000 til annet kommunalt legearbeid, og kr 43 000 så 
langt for en nyinnført kostnadsdeling på nasjonale eHelse-løsninger som det 
ikke er tatt høyde for i budsjett. Årseffekten av dette vil bli det dobbelte. På 
sykehjem ser vi et merforbruk som delvis er knyttet til korona, og delvis er 
knyttet til et høyere forbruk av materiell.

Det som demper det samlede merforbruket noe er barneverntjenesten, hvor 
det er betraktelig lavere utgifter til tiltak enn budsjett.

3 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

6000 Administrasjon helse/omsorg 333 235 339 500 -6 265 -2 %

6100 Administrasjon legetjenesten 663 229 363 345 299 884 83 %

6110 Beredskap/vakt legetjenesten 906 489 893 454 13 035 1 %

6200 Helsesykepleier 232 191 206 180 26 011 13 %

6201 Modellutv. utsatte barn - - - -

6210 Jordmor 6 316 3 333 2 983 89 %

6250 Fysioterapitjenesten 142 650 144 500 -1 850 -1 %

6400 Psykiatri 133 300 146 821 -13 521 -9 %

6500 Barneverntjenesten 194 125 366 214 -172 089 -47 %

6600 Røst sykehjem 3 545 733 3 456 052 89 681 3 %

6700 Hjemmetjenesten 1 469 243 1 462 603 6 640 0 %

6800 Omsorgsboliger -91 424 -90 109 -1 315 1 %

6900 Samhandlingsreformen - - - -

SUM 7 535 087 7 291 893 243 194 3 %
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Status drift –NAV

11

NAV-enheten viser ved utgangen av april et mindreforbruk på ca. 
kr -63 000 (-18 %) sammenliknet med regulert budsjett. 

Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til lavere utbetalinger av 
kvalifiseringsstønader enn antatt (klassifiseres som lønnsytelser).

-18 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

7000 NAV 280 909 344 000 -63 091 -18 %

SUM 280 909 344 000 -63 091 -18 %
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Status drift – skatt/ramme/fin.

12

Området for skatt/ramme/finans viser ved utgangen av august et merforbruk 
på ca kr 148 000 (-2 %) sammenliknet med regulert budsjett. Dette er et 
krevende område å lage et presist avviksestimat på. Det som er på det rene 
er følgende faktiske forhold:
- Skatteinngangen ligger bak selv et nokså forsiktig kommunebudsjett, og 

dette har forsterket seg videre i mai
- Skatteutjevning ligger imidlertid foran budsjett, Norge går relativt godt
- Det inndras kr 735 000 på årets rammetilskudd som følge av høy nasjonal 

skatteinngang. Forutsetning stemmer ikke for Røst. Ingen ny covid-komp.
- Lønnsoppgjøret i kommunal sektor endte på 3,84 %, det er en god del 

over forutsetninger i budsjett, men dette slår ikke ut i tallene ennå
- Bemanningsreduksjoner blir krevende. Noe er igangsatt, men ikke alt. 

Forutsetter foreløpig at besparelsene blir kr 100 000 mindre enn antatt.
- Renten er noe høyere enn forutsatt på dette tidspunktet i budsjett, og vil 

stige raskere enn forutsatt. Anleggsrenter kan aktiveres eller utgiftsføres.

1 %

Regnskap Budsjett Avvik Avvik i %

8000 Skatt -4 296 060 -4 776 500 480 440 10 %

8100 Rammeoverføring -15 607 331 -15 175 967 -431 364 -3 %

8200 Lønnsavsetning - - - -

8300 Endring struktur/bemanning - -100 000 100 000 n/a

9000 Lån/tilskudd/diverse 625 402 626 778 -1 376 0 %

SUM -19 277 989 -19 425 689 147 700 1 % 49 076 
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Status investeringsprosjekter

• Per 30.04. er det utgiftsføringer på prosjekt oppvekstsenter og på ny traktor, mens 
det er en salgsinntekt som følge av salg av tidligere multifunksjonskjøretøy

• En nærmere detaljering av prosjekt oppvekstsenter gis i egen sak

13

Alle tall ekskl. MVA/MVA-kompensasjon
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Oppfølging av budsjettvedtak: Driftsbudsjettet

14

Tiltaket er utført

Tiltaket pågår

Tiltaket er ikke igangsatt

Tiltaket kan ikke gjennomføres

DRIFTSBUDSJETTET 2022

-

Netto 

utgift 
Status

STAB

Nærings-/utviklingsressurs 257 459 Prosjektmandat forlenget. Næringssjef er imidlertid ute i permisjon, tidligere næringssjef er engasjert i ca. 20 %-stilling.

Endre oppbygging ubundet næringsfond -300 000 Avsetning endret i tråd med budsjettvedtak.

Klimatiltak 80 000 Etablering av ladepunkter pågår.

Besøksforvaltning – alternativ 1 30 000 Ikke igangsatt.

Frivilligsentral 103 714 Vedtekter utarbeidet, sak til KS 22.06. Det vil ikke bli gitt tilskudd for 2022 som opprinnelig forutsatt.

STØTTE OG KULTUR

Digitalisering av bygg- og eiendomsarkiv 0 Avholdt møte med leverandør. Har avtaleutkast på plass. Planlagt oppstart til høsten.

Innføre Nett-TV-sendinger – alternativ 1 42 000 Bestilt inn utstyr fra leverandør. Må monteres i kommunestyresalen. Tiltaket ble noe dyrere enn antatt.

Lærlingeordning – alternativ 1 180 396 Kommunen har/har hatt lærlinger.

OPPVEKST

Gratis skolemat/videreføre skolelunsj –

alternativ 1
98 377

Skolen har ukentlig tilbud om ett varmt skolemåltid på Kulwants kafé til alle elever fra 1. til 10. klasse. Våren 2022 sendte

skolen ut brev til næringslivet med forespørsel om det var noen som kunne ønske å videreføre ordningen, men fikk ingen 

tilbud. Tilbudet på Kulwants varer ut skoleåret 2021/2022.

Gratis barnehage for barn opp til 2 år 62 000 Ett barn har hatt barnehageplass i denne ordningen fra august 2021 til januar 2022.

Redusere åpningstid sommer i barnehage -59 597 Barnehagen blir feriestengt i to uker sommeren 2022, uke 29 og 30.

23



Oppfølging av budsjettvedtak: Driftsbudsjettet

15

Tiltaket er utført

Tiltaket pågår

Tiltaket er ikke igangsatt

Tiltaket kan ikke gjennomføres

DRIFTSBUDSJETTET 2022

-

Netto 

utgift 
Status

TEKNISK

Endring kommunale avgifter – alternativ 1 -400 000 Utført

Liggekai – alternativ 1 350 000 Beskrivelse under utarbeidelse.

Brannalarmanlegg rådhuset 150 000 Beskrivelse under utarbeidelse.

HELSE OG OMSORG

Redusere åpningstid legekontor 0 Dette er noe vi ser på i forbindelse med planer for fremtidige tjenester på Røst 

Endre bruk av ressurser overfor barn og 

unge – alternativ 1
272 479

Vi jobber med prosjekt tidlig identifisering av sårbare barn. Dette er tverrfaglig samarbeid mellom flere. Helsedirektoratet har

innvilget tilskudd kr 200 000 til kartlegging av barnehelse, barnefattigdom og psykisk helse ungdom for 2022.

Redusere utgifter til 

barnevernsadministrasjon
-175 200

Utgifter til administrasjon redusert, foreløpig muntlig avtale med barnevernet som må nedfelles i ny samarbeidsavtale.

Justere bemanning etter belegg på 

sykehjem
-346 731

Dette er en kontinuerlig prosess og jobbes med hele tiden. Vi har hatt utfordringer blant annet i forhold til Covid som har gitt

et økt forbruk av overtid.

Trygghetsalarmer 48 000 Alarmene er bestilt

SKATT/RAMME/FINANS

Struktur/bemanning -491 079 Ligger foreløpig litt etter skjema. Det er fortsatt ambisjonen å få dette til i løpet av 2022.

Querinihallen – alternativ 2 170 000 Økte overføringer ligger inne i operasjonelt budsjett.
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Oppfølging av budsjettvedtak: Investeringsbudsjettet

16

Tiltaket er utført

Tiltaket pågår

Tiltaket er ikke igangsatt

Tiltaket kan ikke gjennomføres

INVESTERINGSBUDSJETTET 2022 Inv.utgift Status

141001 Industrikai *) 0 Finansieringssøknad er inne hos Kystverket.

141002 El-sykler 935 000 Søknad sendt, men utfall ikke avklart.

210001 Nytt oppvekstsenter (inkl. 

uteområde)

53 391 604 

(inkl. MVA)

Pågår

420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 1 500 000 Beskrivelse pågår

463001 Veilys *)
212 500

(inkl. MVA)

Pågår, eget vedtak i kommunestyret.

482002 Offentlig toalett – alternativ 1 *)
687 500

(inkl. MVA)

Ikke igangsatt.

492001 Traktor 650 000 Utført.

803001 Egenkapitalinnskudd KLP 200 000 Faktura for årets egenkapitalinnskudd kommer til sommeren.

900400 Fortsatt utlån av videreformidl.lån 1 500 000 Utlånsvirksomhet pågår.
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Finansrapport:
Pengeplassering per 30.04.2022

17

Røst kommune hadde per 30.04. ca. kr 41,2 mill. i innskudd på sine bankkontoer. Dette er ca. 
kr 13,4 mill. høyere enn ved utgangen av 2021. Den største årsaken til endring er opptak av 
nye lån kr 30,0 mill., samtidig som det er foretatt store utbetalinger knyttet til pågående 
investeringsprosjekt. 

Tar vi hensyn til bindinger som ligger på flere av kommunens midler (midler som vi disponerer 
på vegne av andre, og som kan komme til utbetaling «når som helst»), så er den frie 
likviditeten på ca. kr 6,8 mill. Dette er i praksis uendret fra utgangen av 2021.

Røst kommune har ingen andre kortsiktige plasseringer beregnet til driftsformål. Det er 
fortsatt en vurdering at Røst kommune ikke har behov for kassekreditt/likviditetslån for å 
kunne ivareta behovet for arbeidskapital.

Innskuddsrenten på våre kontoer hos vår hovedbankforbindelse Sparebank1 Nord-Norge var 
per 30.04. på 1,45 %. Våre betingelser på innskudd i Sparebank1 Nord-Norge er 3 mnd. 
NIBOR-rente + 0,2 %, med ukentlig justeringsfrekvens.

Innskudd bank og kasse per 31.12.2021 27 758 567

korrigert for kortsiktige fordringer (ekskl. premieavvik) 5 772 510

korrigert for kortsiktig gjeld -20 513 432

korrigert for bundne fondsmidler -4 704 571

korrigert for ubrukte lånemidler -1 625 768

Sum fri likviditet per 31.12.2021 6 687 306

Innskudd bank og kasse per 30.04.2022 41 180 643

korrigert for kortsiktige fordringer (ekskl. premieavvik) 5 236 563

korrigert for kortsiktig gjeld -21 712 367

korrigert for bundne fondsmidler -4 097 684

korrigert for ubrukte lånemidler (etter faktisk bruk p.t.) -13 828 999

Sum fri likviditet per 30.04.2022 6 778 156
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Finansrapport:
Rentebærende gjeld per 30.04.2022

18

Ved utgangen av april har Røst kommune kr 95,4 mill. i egne lån inkl. lånene i KF Querinihallen 
Røst (kr 2,8 mill.). Ca. 61 % av egne lån inkl. kommunalt foretak har fastrente, med varierende 
grad av binding fra januar 2025 til desember 2031.

P.t.-renten, som er den flytende rentetypen vi har mest av, økte fra 1,30 % til 2,05 % i midten 
av april. Denne forventes å stige ytterligere utover sommeren og høsten i takt med utviklingen 
i NIBOR og Norges Banks styringsrente. To av våre lån til flytende rente har en direkte knytning 
til NIBOR + margin, og disse rentene justeres med 3 mnd-frekvenser.

For lån til avdragsfrihet vil det innbetales avdrag på slutten av året slik at kommunen 
tilfredsstiller lovens krav til minsteavdrag. Det har så langt i år blitt tatt opp nye lån på kr 30 
000 000 til finansiering av oppvekstsenter, og disse er i sin helhet bundet til fastrente med ulik 
løpetid for å begrense refinansieringsrisiko.

Ved utgangen av april har Røst kommune kr 10,2 mill. i videreformidlingslån. Alle disse lånene 
ligger til flytende rente, som per 30.04.. lå til en rentesats på 0,90 %, men som ble justert opp 
til 1,08 % fra 1. mai. Utviklingen i renter i statsbankene, herunder Husbanken, ligger som regel 
litt på etterskudd sammenliknet med utviklingen i rentemarkedet.

Lånene har sin sikkerhet i videreutlån til lånekunder på Røst. Per 30.04. har om lag 40 % av 
disse kundene fastrenteavtale med Røst kommune (med varierende renter og bindingstid), 
mens ca. 60 % har flytende rente som følger Husbankens rente med et påslag på 0,25 %-
poeng. Ubrukte lånemidler til videreformidlingslån per 30.04. var kr 0,6 mill. Det er ikke tatt 
opp nye lån til dette formålet i 2022.

EGNE LÅN (inkl. KF Querinihallen Røst)

Bank Rentetype Sats Binding til Avdragstype Saldo per 31.12. Andel

Kommunalbanken Fastrente 10 år 2,29 % 06.01.2025 Halvårlig 8 875 070 9 %

Kommunalbanken Grønn fastrente 10 år 2,11 % 22.12.2031 Halvårlig 9 750 000 10 %

Kommunalbanken Grønn fastrente 8 år 2,05 % 03.12.2029 Halvårlig 9 500 000 10 %

Kommunalbanken Grønn fastrente 5 år 3,18 % 20.04.2027 Halvårlig 10 000 000 10 %

Kommunalbanken Grønn fastrente 6 år 3,23 % 20.04.2028 Halvårlig 10 000 000 10 %

Kommunalbanken Grønn fastrente 9 år 3,17 % 21.04.2031 Halvårlig 10 000 000 10 %

Kommunalbanken 3 mnd Nibor 1,98 % - Avdragsfrihet 4 325 450 5 %

Kommunalbanken 3 mnd Nibor 1,92 % - Halvårlig 2 340 000 2 %

Kommunalbanken P.t.-rente 2,05 % - Avdragsfrihet 30 394 821 32 %

Husbanken Flytende rente 0,80 % - Kvartalsvis 233 139 0 %

Sum 2,43 % 95 418 480 100 %

VIDEREFORMIDLINGSLÅN

Bank Rentetype Sats Binding til Avdragstype Saldo per 31.12. Andel

Husbanken Flytende rente 0,90 % - Halvårlig 9 164 720 90 %

Husbanken Flytende rente 0,90 % - Kvartalsvis 1 054 405 10 %

Sum 0,90 % 10 219 125 100 %
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Finansrapport:
Rentemarkedet per 08.06.2022

19

Kilde: KBN Finans
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Finansrapport:
Kommentarer rentesituasjon

• Det er veldig usikre tider i rentemarkedene. Alle er enige om at renten skal 
videre opp, men spørsmålet er hvor mye og hvor lang tid det tar. 
Kommunalbankens egne estimater til høyre fra henholdsvis juni 2022 og 
september 2021 viser hvor mye prognosene har forandret seg på kort tid.

• Som en følge av usikkerheten i markedene, og ønske om forutsigbarhet og 
stabilitet i lånekostnader gitt kommunens høye renteeksponering, er derfor 
handlingsrommet i finansreglementet utnyttet slik at man ved utgangen av 
april 2022 nærmer seg bindingsgrad på 2/3 av alle egne lån. Dette er gjort 
ved at alle nye lån i 2021 (kr 9,5 mill.) og så langt i 2022 (kr 30,0 mill.) har 
blitt tatt opp til fastrente, mens lån tatt opp i 2020 (opprinnelig kr 10,0 mill.) 
som i utgangspunktet var til flytende rente også har blitt bundet til fastrente.

• Per 30.04. er snittrenten på alle lån for både kommunekassen og KF 
Querinihallen Røst 2,28 % (snitt fastrente 2,69 %, snitt flytende rente 1,78 
%).

• Dette innebærer at forventet rentekostnad for Røst kommune fremover blir 
høyere enn hva som ligger i budsjett og økonomiplan.

• For innskudd får dette motsatt effekt gjennom høyere renteinntekter. Lån 
som er tatt opp til videreformidling og til selvkostområder har i stor grad 
også en naturlig sikring ved at kostnaden ved høyere renter blir sendt videre.

20

Kilde: Presentasjon Kommunalbanken 01.06.2022

Kilde: Publisering fra Kommunalbanken 23.09.2021
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21

I de fire første månedene av 2022 har Røst kommune et sykefravær på 15,1 %. Det 
tilsvarer 643 dagsverk, hvor 162 dagsverk er egenmeldt, 49 dagsverk er korte 
sykmeldinger (opp til 16 dager) og 431 dagsverk er lengre sykmeldinger (over 16 
dager). Dermed er ca. 2/3 av totalfraværet langtidsfravær hvor lønnsutgiftene blir 
refundert av NAV. Dette er en lavere andel enn hva vi vanligvis ser.

Merk at kommunen får ingen direkte ekstrautgifter til korttidsfravær hvis det ikke leies 
inn vikar, men dette lar seg vanskelig gjennomføre på en del områder.

Samlet sett er korttidsfraværet på 5,0 %, fordelt på 3,8 % egenmeldt fravær og 1,2 % 
legemeldt fravær. Det var forventet at korttidsfraværet ville være ekstra høyt denne 
vinteren, etter store utbrudd av korona på øya og pålagt isolasjon for mange.

Oppvekstenheten har fortsatt et meget høyt fravær, både korttidsfravær og 
langtidsfravær, og til sammen utgjør dette 25,7 % i årets første fire måneder. Av dette 
er 9,1 % korttidsfravær. I samme periode i 2021 hadde oppvekstenheten et 
totalfravær på 23,7 %, men da var fraværet veldig preget av lange sykmeldinger. 
Fraværet på alle andre enheter er også høyere i 1. tertial 2022 enn i 1. tertial 2021, 
som delvis også er en speiling av koronasituasjonen.

Som referanse: 1 fulltidsstilling som er 100 % sykmeldt i en hel periode genererer et 
fravær på ca. 2,0 % for kommunen som helhet.

643

15,1 %

6,8 %

25,7 %

8,0 %

13,5 %
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Sykefraværsrapport:
Utvikling i sykefravær over år

22

For sammenlikningsgrunnlag er det hentet inn 
sykefraværstall for samme periode (januar-april) i 2018-
2021. Totalfraværet per 1. tertial 2022 er markant 
høyere enn i 2021, men omtrent på samme nivå som i 
2020.

På denne grafen vises det også tydelig at det er spesielt 
egenmeldt fravær/korttidsfravær som har økt 
sammenliknet med fjoråret. På lange sykmeldinger er 
nivået noe høyere enn i 2021, men fortsatt godt under 
nivået i 2020.

Sykefraværsprosenten i Røst kommune for hele 2021 
endte for øvrig på 9,9 %.
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Saksframlegg 
 

Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv Teknisk 
 

 

 

08.06.2022 1092/2022 2021/115 A20 

   
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/32 Formannskapet 15.06.2022 

 Kommunestyret  
 
 
 

Røst oppvekstsenter - ferdigstillelse 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
 

Vedtatt ramme i sak 21/08 for nytt oppvekstsenter oppdateres som fremlagt, jf. prognose pr 07.06.22. 
 

 

Sammendrag 
Bygging av Røst oppvekstsenter er inne i sluttfasen, og er beregnet klar til overtagelse i oktober 2022. Det har 
underveis vært fremlagt forslag til kostnadsreduserende tiltak, slik at man kan gjennomføre prosjektet 
innenfor vedtatt økonomisk ramme. 
 
Nødvendige budsjettkorrigeringer fremlegges i egen sak. 
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Saksopplysninger 
Røst kommunestyre besluttet den 21.04.21 i sak 21/08 å bygge nytt oppvekstsenter. Byggingen startet i 
august 2021 og fremdriften for prosjektet har så langt vært god. 
 
Status for prosjektet pr 07.06.22 er at det er medgått kr. 51.172’ av en total ramme på kr. 77.109’ (eks. 
mva). Dette utgjør 66 % av den totale kostnaden for prosjektet. 
 
 

 
 
Det ble fremlagt en revidering av prosjektet til politisk behandling i januar/februar 2022. På grunn av 
kostnadsøkning ble det sett på tiltak for å overholde vedtatte økonomisk ramme. Kommunedirektøren 
fremmet da en liste med kostnadsreduserende tiltak på til sammen kr. 3.618 mill. Kommunestyrets vedtak i 
sak 22/4 var: 
 

Av fremlagte kostnadsreduserende tiltak i forbindelse med bygging av Røst oppvekstsenter velges 
følgende: 
  
Nr. 1      -  ARK01, men foldevegger beholdes                                                     300000,- 
Nr. 4      -  Erstatte gulvbelegg i bibliotek med vinyl                                             77259,- 
Nr. 7      -  Erstatte treulittplater med systemhimling                                       368890,-  
Nr. 11   - Fjerne kontor iht. forespørsel BH                                                          181027,- 
Total besparelse                                                                                                            927176,- 
  
Vi ønsker asfaltering av tilførselsvei og parkering. 
  
Administrasjonen oppfordres så videre til å kvalitetssikre tall i pkt. b og d, gjennom å lage en plan 
for opparbeidelse av uteområdet og se på muligheter for innhenting av ekstern finansiering til 
dette. Administrasjonen setter også i gang arbeidet med å kartlegge mulighetene til gjenbruk av 
utstyr og inventar for å få et mer reelt tall på plass. 
  
Når disse tallene foreligger, ber vi om nye politisk prosess for å ta stilling til endelig nedskjæringer 
eller evt økning av rammen. 

 Enstemmig vedtatt. 

 
Fra administrasjonen har det vært viktig å holde den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet. Man har 
forsøkt å ta inn økte utgifter med å kutte andre steder.  
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Administrasjonen ser at det fortsatt mulig å holde den økonomiske rammen, men da må det kuttes på flere 
poster som ikke er igangsatt. 
 
 

Vurderinger 
Økte kostnader 
Det er i kalkylen tatt høyde for en prisstigning på 5,5 % som er budsjettert 1.642’. Vi ser at denne 
beregningen ikke holder og at det kan komme en ytterligere prisstigning på ca. kr. 1.700’, noe som utgjør 8 
% på den siste delen av byggeprosjektet. 
 
Det er i tillegg kommet andre økte kostnader i prosjektet. Det er avsatt i kalkylen en post for forventet 
tillegg under byggeperioden. Disse tilleggene er blitt noe høyere enn forventet og det har som en følge av 
det også blitt høyere bruk av tekniske rådgivere. Det er også pr dags dato ekstra krav fra entreprenøren 
som er avvist av oss. Dette kravet er ca. 1.600’ og er ikke tatt inn i kalkylen ettersom vi mener det ikke er 
berettiget. 
 
Økningen i rammen forklares hovedsakelig med at man ikke har vedtatt foreslåtte kutt tidligere i prosjektet, 
samt at prisstigningen ble langt større enn forventet.  
 
 
 
Inventar og utstyr 
Kommunen har mottatt kr. 260.000 for gjenbruk av inventar. Det tas sikte på å flytte over en stor del av 
inventarer fra den gamle skolen og barnehagen. En del av møblene kan også oppgraderes. Man kan dermed 
holde kostnadene nede. 
 
Uteområde 
Det legges opp til å planere uteområdet og tilrettelegge nødvendige deler av utearealet til innflytting. Det 
er ønske om at utenomhusplanen som er utarbeidet blir revidert og tilpasset dagens brukere. Dette vil 
være en prosess som bør gå over tid. Det endelige resultatet sendes deretter ut på anbud. Tidsperspektivet 
for dette tilsier at man ikke vil være ferdig med dette før innflytting. Derfor foreslås det at man legger opp 
til oppstart av disse arbeidene våren 2023, og at man bruker høsten til å planlegge uteområdene ordentlig. 
Det er gjort undersøkelser som tilsier at man kan oppnå stor grad av tilskuddsfinansiering for uteområdene. 
Til åpningen skal uteområdet til barnehagen være opparbeidet med eksisterende lekeapparater. For skolen 
bør det være min. 4 aktiviteter på uteområdet. 
 
Eksempler på aktiviteter som kan etableres til åpningen av skolen. 
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Medvirkning til uteområde oppvekstsenteret 
Demokrati og medborgerskap er en av de sentrale verdiene som læreplanen skal forvalte. Elevene skal lære 
demokrati og medborgerskap gjennom å erfare det. I læreplanens overordnet del heter det at «Skolen skal 
være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i 
skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem». Ved å involvere 
elevene i prosessene og i planene, i samarbeid med næringslivet og lokalsamfunnet, kan de få et større 
eierskap til oppvekstsenteret, som videre kan bidra til å styrke identitetsfølelsen og tilhørigheten til Røst. 
Det blir opprettet en arbeidsgruppe bestående av barna på oppvekstsenteret og personer/aktører de 
ønsker å ta med i prosessen. Deltakerne i arbeidsgruppen får i oppgave å involvere de andre barna på 
oppvekstsenteret og mennesker i lokalsamfunnet. For å lære demokrati i praksis må elevene mer enn å 
bare ønske seg leker og aktiviteter, de skal utvikle seg i å lytte til andres argumenter og synspunkter. 
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Prognose etter den kunnskap vi har i dag. 
 

  

KOSTNADER INVESTERINGSREGNSKAP

(1) FRA KALKYLE STEIN HAMRE ARKITEKTER

Vedtatt 
totalramme april 

2021

Bokført
frem til 

07.06.22
Prognose

totalprosjekt

Avvik prognose 
vs. oppr. 

ramme
Felleskostnader 0 87 157 157
Bygning 39 100 27 632 36 940 -2 160
VVS-installasjoner 5 900 3 485 7 223 1 323
Elkraft 4 500 2 249 5 516 1 016
Tele og automatisering 1 130 226 1 418 288
Andre installasjoner -6 000 0 0 6 000
Utendørs 2 768 1 000 2 250 -518
Generelle kostnader 6 638 8 031 8 631 1 993

SUM BYGGEKOSTNADER 54 036 42 710 62 135 8 099
Spesielle kostnader 706 3 3 -704
MVA 13 685 10 756 15 612 1 927

SUM BASISKOSTNADER 68 427 53 469 77 750 9 323
Forventet tillegg 4 379 409 859 -3 520
Usikkerhetsavsetning 500 0 0 -500
Prisregulering 1 642 1 639 3 339 1 696
MVA på tillegg og usikkerhetsavsetninger 1 630 512 1 049 -581

SUM KALKYLEKOSTNADER INKL. MVA 76 580 56 029 82 998 6 418
SUM KALKYLEKOSTNADER EKSKL. MVA 61 264 44 761 66 336 5 072

(2) TILLEGGSKOSTNADER TIL TOTALPROSJEKTET

Vedtatt 
totalramme april 

2021

Bokført
frem til 

07.06.22
Prognose

totalprosjekt

Avvik prognose 
vs. oppr. 

ramme
(A) NYBYGG - UTE

Tomt 135 130 130 -5
Tilleggsopplegg vann og avløp 0 105 205 205
Tilførselsvei og parkeringsplass 5 131 4 248 5 043 -88
Gang- og sykkelsti 0 0 0 0
Flytting høyspent og fiber 379 379 379 0
Fjernvarmerør 0 0 0 0
Veilys 85 0 85 0

Sum ekskl. MVA 5 730 4 862 5 842 112
MVA 1 298 1 183 1 428 130

Sum inkl. MVA 7 028 6 045 7 269 242

(B) NYBYGG - INNE
Innredning/løst inventar 1 539 0 1 000 -539
Utsmykking 0 0 0 0

Sum ekskl. MVA 1 539 0 1 000 -539
MVA 385 0 250 -135

Sum inkl. MVA 1 924 0 1 250 -674

(C) EKSISTERENDE BYGG
Riving betongbygg + tak over svømmehall 4 050 0 4 050 0
Riving trebygg 650 0 650 0
Nytt tak 2 300 0 2 300 0
Tekniske tilpasninger eksisterende skolebygg 300 0 300 0
Salg av betong - fyllmasse -100 0 -100 0

Sum ekskl. MVA 7 200 0 7 200 0
MVA 1 800 0 1 825 25

Sum inkl. MVA 9 000 0 9 025 25

(D) PROSJEKTLEDELSE
Utredning/administrasjon utover grunnkalkyle 876 876 876 0
Ekstern byggeledelse 500 674 824 324

Sum ekskl. MVA 1 376 1 550 1 700 324
MVA 344 387 425 81

Sum inkl. MVA 1 720 1 937 2 125 404

(3) TOTALKOSTNADER (1)+(2)

Vedtatt 
totalramme april 

2021

Bokført
frem til 

07.06.22
Prognose

totalprosjekt

Avvik prognose 
vs. oppr. 

ramme

Sum ekskl. MVA 77 109 51 172 82 077 4 968
MVA 19 142 12 838 20 590 1 447
Sum inkl. MVA 96 251 64 010 102 666 6 416
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I prognosen er det tatt høyde for at man får kr. 260’ i tilskudd for gjenvinning av inventar, og kr. 1000’ til 
opparbeidelse av uteområder. 
 
Røst kommune søker tilskudd for å få et så attraktivt uteområde som mulig, for alle aldre, tilknyttet 
oppvekstsenteret. Målet er at oppvekstsenteret, ute og inn, skal bli en god møteplass for alle. 
 
Søknader om tilskudd: 
Gjenbruk av inventar, møbler etc.:  Innvilget kr 260’ fra Miljødirektoratet 
Torsketunger i marmor, skulptur:  Innvilget kr 250’ fra KOFO (kunst i offentlig rom) 
Utstyr til uteområdet:    Søkt om kr 1,5 mill. til KOMPAN-fondet, svar innen juli 2022 
 
Spillemidler:  Søknadsfrist januar 2023. Her må kommunedelplan for 

fysisk aktivitet og naturopplevelser ligge til grunn. Denne 
ble vedtatt i kommunestyret i april 2022. 

 
Folkehelseprogrammet, Nordland fylkeskommune:  Søknadsfrist 1. oktober 2022  
 
Tilskuddsportalen: Muligheter i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 
 
Det er også muligheter for tilskudd til uteområde i samarbeid med Lofoten friluftsråd. Daglig leder i Lofoten 
friluftsråd kommer til Røst på tidlighøsten 2022 for å samarbeide om søknader.  
 
Det er også søkt om tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering gjennom Utdanningsdirektoratet: kr 
635.250 over tre år. Svar forventes i juli 2022. 
 

Konklusjon og anbefaling 
 
Vedtatt ramme i sak 21/08 for nytt oppvekstsenter oppdateres som fremlagt, jf. prognose pr 07.06.22. 
 
 
 
 

 Vigdis Bolås  
 Kommunedirektør  
   
   

 
 

Saksbehandler: Tom Ragnar Pedersen  
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Saksframlegg 
 

Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv Stab 
 

 

 

09.06.2022 1111/2022 2021/277 151 

   
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/33 Formannskapet 15.06.2022 

 Kommunestyret  
 
 
 

Budsjettregulering vår 2022 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
1. Det gjøres følgende reguleringer i gjeldende budsjett for 2022: 
 

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - DEL A 
(Tall i hele 1000 kr) 

Gjeldende 
budsjett 2022 Endring 

Nytt 
budsjett 2022 

1. Rammetilskudd -35 884 -177 -36 061 
2. Inntekts- og formuesskatt -18 500   -18 500 
3. Eiendomsskatt -1 198   -1 198 
4. Andre generelle driftsinntekter 0   0 
5. Sum generelle driftsinntekter -55 582 -177 -55 759 
6. Sum bevilgninger drift, netto 51 087 554 51 641 
7. Avskrivninger 5 308   5 308 
8. Sum netto driftsutgifter 56 394 554 56 948 
9. BRUTTO DRIFTSRESULTAT 812 377 1 189 
10. Renteinntekter -298 -190 -488 
11. Utbytter -315   -315 
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0   0 
13. Renteutgifter 1 737 370 2 107 
14. Avdrag på lån 3 175   3 175 
15. Netto finansutgifter 4 299 180 4 479 
16. Motpost avskrivinger -5 308   -5 308 
17. NETTO DRIFTSRESULTAT -197 557 360 
Disponering eller dekning av netto driftsresultat     0 
18. Overføring til investering 0 3 000 3 000 
19. Avsetninger til bundne driftsfond 3   3 
20. Bruk av bundne driftsfond -483   -483 
21. Avsetninger til disposisjonsfond 676 -557 119 
22. Bruk av disposisjonsfond 0 -3 000 -3 000 
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23. Dekning av tidligere års merforbruk 0   0 
24. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 197 -557 -360 
25. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 

 
 

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - DEL B 
(Tall i hele 1000 kr) 

Gjeldende 
budsjett 2022 Endring 

Nytt 
budsjett 2022 

Stab 7 213 -150 7 063 
Støtte og kultur 5 721 -50 5 671 
Oppvekst 10 804 -81 10 723 
Teknisk 3 941 350 4 291 
Helse og omsorg 21 726 275 22 001 
NAV 1 032   1 032 
Skatt/Ramme/Finans 651 210 861 
TIL POST 6 I DEL A 51 087 554 51 641 

 
 

BEVILGNINGSOVERSIKT INV. - DEL A 
(Tall i hele 1000 kr) 

Gjeldende 
budsjett 2022 Endring 

Nytt 
budsjett 2022 

1. Investeringer i varige driftsmidler  57 377 -3 901 53 476 
2. Tilskudd til andres investeringer 0   0 
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 200 0 200 
4. Utlån av egne midler 0   0 
5. Avdrag på lån 0   0 
6. Sum investeringsutgifter 57 577 -3 901 53 676 
7. Kompensasjon for merverdiavgift -10 600 776 -9 824 
8. Tilskudd fra andre -1 145 -500 -1 645 
9. Salg av varige driftsmidler -150 -99 -249 
10. Salg av finansielle anleggsmidler 0   0 
11. Utdeling fra selskaper 0   0 
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0   0 
13. Bruk av lån -45 481 6 724 -38 757 
14. Sum investeringsinntekter -57 377 6 901 -50 476 
15. Videreutlån 1 500   1 500 
16. Bruk av lån til videreutlån -1 500   -1 500 
17. Avdrag på lån til videreutlån 747 1 512 2 259 
18. Mottatte avdrag på videreutlån  -1 013 -1 456 -2 469 
19. Netto utgifter videreutlån -266 56 -210 
20. Overføring fra drift 0 -3 000 -3 000 
21. Avsetninger til bundne investeringsfond 266   266 
22. Bruk av bundne investeringsfond 0 -56 -56 
23. Avsetninger til ubundet investeringsfond 0   0 
24. Bruk av ubundet investeringsfond -200   -200 
25. Dekning av tidligere års udekket beløp  0   0 
26. Sum overføring fra drift og netto avsetninger  66 -3 056 -2 990 
27. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET) 0 0 0 
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BEVILGNINGSOVERSIKT INV. - DEL B 
(Tall i hele 1000 kr) 

Gjeldende 
budsjett 2022 Endring 

Nytt 
budsjett 2022 

 141002 El-sykler 935   935 
 210001 Nytt oppvekstsenter 53 392 -3 900 49 492 
 420001 Utskifting eternittrør vannforsyning 1 500   1 500 
 463001 Veilys 213 21 234 
 482002 Offentlig toalett 688   688 
 492001 Traktor 650 -22 628 
 803001 Egenkapitalinnskudd KLP 200   200 
SUM, TIL POST 1-4 I DEL A 57 577 -3 901 53 676 

 
 
2. Årets låneopptak til investeringer i varige driftsmidler som angitt i vedtakspunkt 5.1 i sak 60/21 endres 
med kr -6 724 000 fra kr 45 481 000 til kr 38 757 000. 

 
 

Sammendrag 
Det foreslås mindre endringer i driftsbudsjettet for 2022, både mellom driftsrammene i del B og mellom del B 
og del A. Dette er på bakgrunn av økonomirapport for 1. tertial 2022, og en vurdering av den videre utviklingen 
fremover. Endringene som foreslås reduserer avsetning til disposisjonsfond med kr 557 000. 
 
I investeringsbudsjettet er det i all hovedsak på prosjekt oppvekstsenter at det foreslås endringer, og da i tråd 
med tidligere vedtak i kommunestyret og kommunedirektørens endringsforslag i egen sak, samt justeringer for 
årsperiodiseringer og tekniske oppstillingskrav. Foreslått økt overføring fra drift, som der finansieres ved økt 
bruk av disposisjonsfond, er kr 3 000 000. Foreslått reduksjon av bruk av lån i 2022 er kr 6 724 000, som også 
reduserer årets låneopptak tilsvarende. 
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Saksopplysninger 
Kommuneloven § 14-5, annet og tredje ledd, sier følgende om endringer av årsbudsjettet: 
 

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens 
krav om realisme og balanse. 

 
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
utviklingen i inntekter eller utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier 
vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

 
Det er ikke gjort noen formelle budsjettreguleringer hittil i 2022, selv om det har blitt truffet vedtak som 
har budsjettkonsekvens. I denne saken legges det opp til at disse effektene hensyntas i budsjettet, sammen 
med andre nødvendige reguleringer som en følge av utviklingen i året. 
 
I økonomi- og finansrapport for 1. tertial er det redegjort for utviklingen i inntekter og utgifter i årets fire 
første måneder, og det er pekt på enkelte forhold som med stor sannsynlighet vil gi avvik i helårsdriften 
sammenliknet med årsbudsjettet. Noen justeringer vil kunne gjøres innenfor gjeldende budsjettramme, 
mens andre forhold vanskelig lar seg justere uten at det kommer i konflikt med kommunestyrets mål og 
premisser for driften slik dette er fremsatt i det opprinnelige budsjettet. 
 
Anslagene fra kommunedirektøren på behov og finansiering er gjort ut fra beste estimat per i dag. I 
gjennomgangen er det som vanlig lagt vekt på de største budsjettpostene. Behov og muligheter utover 
vedtatt tjenesteproduksjon er ikke tatt inn i kommunedirektørens forslag, og må derfor reguleres inn 
særskilt hvis dette er ønskelig. 
 

Vurderinger 
Til forskjell fra fjoråret, som økonomisk sett endte romslig til tross for flere usikkerhetsmomenter gjennom 
året, ser vi nå et mer utfordrende bilde. Hvis regjeringens påstand om at kutt i rammetilskudd vil bli 
kompensert gjennom økt skatteinngang/økt skatteutjevning holder vann også for Røst, så er det i hovedsak 
på utgiftssiden at utfordringene ligger. De viktigste endringsfaktorene her er: 

 Generelt stor prisstigning på varer og tjenester 
 Økte renteutgifter 
 Dyrt lønnsoppgjør 
 Fortsatt merutgifter koronapandemi, men nå uten ny kompensasjon 
 Anskaffelser gjort i 2022 som det egentlig var budsjettert med i 2021 

 
For de ulike driftsrammene er det foreslått å kompensere for fjorårsinvesteringer og for merutgifter til 
covid-pandemi med motpost i reduserte avsetninger til disposisjonsfond. Dette er ut fra en tanke om at 
fjorårets avsetning til disposisjonsfond ble høyt blant annet fordi disse utgiftene ikke kom i fjor, og at det er 
rimelig å tenke en tilbakeføring i år. Det er også på enkelte områder foreslått å inndra bevilgninger der man 
ikke har full vikarinnleie ved fravær. Se for øvrig egen sak om økonomi- og finansrapport 2. tertial 2021 som 
forklarer de fleste forholdene som nå foreslås regulert. 
 
Røst kommune bosetter i 2. tertial også flyktninger for første gang. Dette innebærer både inntekter og 
utgifter som det ikke er budsjettert for. Foreløpig estimat er at dette skal balansere, og så vil vi komme 
tilbake med nærmere opplysninger om dette til høsten. 
 
I skjema A foreslås det også å justere for rentenivå og lønnsoppgjør. Her forutsettes det at alle årets 
rentekostnader føres i driftsregnskapet og at ingenting aktiveres i investeringsregnskapet, i tråd med 
praksis tidligere år. 
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I investeringsbudsjettet foreslås det å regulere inn effekten av lavere innkjøpspris ny traktor og høyere 
salgssum gammel multifunksjonstraktor enn budsjettert. Det reguleres også inn effekten av ett ekstra veilys 
jf. vedtak K-sak 12/22. Dette gir i sum kr 104’ i lavere bruk av lånemidler. 
 

Spesielt om reguleringer oppvekstsenter 
Det er også behov for å regulere budsjettet for prosjekt oppvekstsenter i investeringsbudsjettet i tråd med 
innstilling til vedtak i egen sak, og med tilhørende finansieringsendringer. Vi må her skille mellom det 
formelle budsjettet, som vedtas per år og som følger forskriftsmessige oppstillinger, og prosjektrammen 
som går over flere år som det vises til i sak om oppvekstsenter. 
 
Foreslåtte budsjettjusteringer i denne saken er i samsvar med kommunedirektørens forslag til ny 
totalramme. Det innebærer en økning av total investeringsutgift ekskl. MVA på kr 4 968’ og ny totalramme 
ekskl. MVA på kr 82 077’. Så vet vi at kr 34 526’ er utgiftsført ekskl. MVA i perioden 2017-2021. Det gir i 
utgangspunktet et behov for en restramme 2022 på kr 47 551’ ekskl. MVA. 
 
Gjeldende budsjett for prosjekt oppvekstsenter for 2022 er kr 42 971’ ekskl. MVA (kr 53 392 inkl. MVA). Det 
inkluderer resten av totalprosjektet, inkludert tiltak eksisterende bygg. Differansen mellom gjeldende 
budsjett og forslag til ny restramme er dermed kr 4 580’, noe som er kr 388’ lavere enn foreslått økning av 
totalrammen. Dette skyldes årsperiodisering mellom 2021 og 2022 (en større andel av prosjektet ble 
gjennomført i 2021 enn antatt i opprinnelig budsjett 2022, så budsjettet for 2022 må nedjusteres med kr 
388’ alt annet like). 
 
Så er det slik at enkelte deler av prosjektet likevel ikke vil bli gjennomført i 2022. Dette må derfor tas ut av 
årets budsjett og rebudsjetteres senere år. Dette gjelder tiltak på eksisterende bygg samt deler av 
uteområdet, i kalkylen verdsatt til kr 8 200’ ekskl. MVA til sammen. Da er vi nede på en negativ differanse 
mellom gjeldende budsjett og faktisk restramme for 2022 på kr -3 620’ ekskl. MVA. 
 
Deretter må vi ta hensyn til at enkelte tilskudd til utgifter er nettoført i prosjektkalkylen, mens i budsjettet 
må disse bruttoberegnes. Det vil si at vi viser utgiftene på prosjektansvaret mens inntektene legges på et 
sentralt ansvar for ekstern finansiering. I 2022 gjelder dette utgifter som skal finansieres av tilskudd på til 
sammen kr 500’ ekskl. MVA (kr 250’ til redesign og kr 250’ til kunstutstmykking). Da er ny differanse mellom 
gjeldende budsjett og faktisk restramme for 2022 kr -3 120’ ekskl. MVA på grunn av økte utgifter, og så må 
det budsjetteres med kr 500’ i tilskuddsinntekter sentralt. 
 
Alle tall referert til over er ekskl. MVA. I budsjettet må også MVA budsjetteres brutto, slik at det vil komme 
et påslag på både utgifter (på prosjektet) og inntekter (sentralt). Her antas det foreløpig at MVA-føringer 
justeres ned med 25 % av kr 3 120, altså kr 780’, på både utgifts- og inntektssiden. Det gir en samlet 
nedkorrigering av budsjetterte bruttoutgifter 2022 inkl. MVA på kr -3 900’. Når ny husleieavtale inngås med 
Nordland fylkeskommune om leie av tannlegekontor må det gjøres en korrigering hvor en mindre del av 
utgiftene omgjøres fra MVA-kompensasjon til ordinært MVA-oppgjør. Dette blir gjort når avtalen er klar, og 
skal ikke ha noe å si for netto utgift i prosjektet. Vi kommer imidlertid tilbake med oppdaterte MVA-
beregninger til høsten. 
 
Dette gir i sum en reduksjon i finansieringsbehov 2022 på kr 3 620’. Samtidig vet vi at da ligger det fortsatt 
et finansieringsbehov igjen til senere år som man må ta høyde for i planleggingen. Etter fjorårsresultatet 
foreslås det her å øke bruken av egne midler i 2022, slik at man holder tilbake gjeldskapasitet til senere år. 
 
Saldo disposisjonsfond per 31.12.2021 er kr 11,5 mill. Vedtatt måltall for disposisjonsfond er 10,0 % av 
brutto driftsinntekter, disse var ca. kr 77 mill. i 2021, og man kan dermed tenke at fondet da bør være på 
ca. kr 8 mill. for å holde måltallet. En gjeldsgrad langt over måltall 120,0 % taler imidlertid for en høyere 
fondsgrad enn 10 %. 
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Det foreslås at finansiering 2022 omgjøres slik at det brukes kr 3 000’. av disposisjonsfond til finansiering av 
investeringer gjennom overføring fra drift. Da kan årets bruk av lånemidler reduseres med kr 3 620’ + 
3 000’ = kr 6 620’, og årets samlede låneopptak reduseres tilsvarende. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Oppsummering av kommunedirektørens vurderinger fremstilt på de formelle bevilgningsoversiktene 
fremkommer i forslag til vedtak. Bak disse tallene ligger det følgende reguleringsanbefalinger: 
 

DRIFTSBUDSJETTET 
    
ENDRING I BRUTTOUTGIFT RAMMER (OVERSIKT B) 
STAB Endring i kr 
Første fordeling bemanningsnedtrekk -100 000 
Ikke full vikarinnleie ved fravær -50 000 
RAMMEJUSTERING STAB -150 000 
STØTTE OG KULTUR Endring i kr 
Ikke full vikarinnleie ved fravær -50 000 
RAMMEJUSTERING STØTTE OG KULTUR -50 000 
OPPVEKST Endring i kr 
Økte kostnader pga. covid-19 19 000 
Ikke full vikarinnleie ved fravær -100 000 
RAMMEJUSTERING OPPVEKST -81 000 
TEKNISK Endring i kr 
Innkjøp 2022 som opprinnelig var budsjettert 2021 350 000 
RAMMEJUSTERING TEKNISK 350 000 
HELSE OG OMSORG Endring i kr 
Økte kostnader pga. covid-19 189 000 
Kostnadsdeling eHelse jf. nasjonalt vedtak 86 000 
RAMMEJUSTERING HELSE OG OMSORG 275 000 
SKATT/RAMME/FINANS Endring i kr 
Dyrere lønnsoppgjør 100 000 
Første fordeling bemanningsnedtrekk 100 000 
Høyere overføringer Querinihallen pga. høyere rente 10 000 
RAMMEJUSTERING SKATT/RAMME/FINANS 210 000 
ANDRE ENDRINGER (OVERSIKT A) 
Økt innbyggertilskudd koronapandemi -80 000 
Andre salderinger statsbudsjett 2022 -32 000 
Lavere rammetilskudd revidert nasjonalbudsjett mai 2022 735 000 
Økt inntektsutjevning -800 000 
Høyere rentekostnader 370 000 
Høyere renteinntekter -190 000 
Økt overføring til investering 3 000 000 
Lavere avsetning til disposisjonsfond -557 000 
Økt bruk av disposisjonsfond -3 000 000 
SUM ENDRINGER OVERSIKT A -554 000 
SUM JUSTERINGER DRIFT 0 
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INVESTERINGSBUDSJETTET 
        
ENDRINGER I BRUTTOUTGIFT PROSJEKTER (OVERSIKT B) Endring i kr 

210001 
Nytt 
oppvekstsenter 

Endringer oppvekstsenter inkl. MVA uten tilskudd, som 
redegjort for i saksfremlegg. -3 900 000 

463001 Veilys Ett ekstra lyspunkt jf. K-sak 12/22 21 000 
492001 Traktor Lavere innkjøpspris ny traktor enn antatt -22 000 
    JUSTERING BEVILGNINGSOVERSIKT B -3 901 000 
ANDRE ENDRINGER I INV.BUDSJETTET (OVERSIKT A, POST 5+) Endring i kr 

Post 7 

Kompensasjon 
for 
merverdiavgift Endringer oppvekstsenter og veilys 776 000 

Post 8 
Tilskudd fra 
andre Tilskudd oppvekstsenter - redesign og kunstutsmykking -500 000 

Post 9 
Salg av varige 
driftsmidler Høyere salgspris på JCB enn antatt -99 000 

Post 13 Bruk av lån Konsekvens av endring prosjekter samt post 7-9 og post 20 6 724 000 

Post 17 
Avdrag på lån til 
videreutlån Høyere utbetaling av ekstraordinære avdrag til Husbanken 1 512 000 

Post 18 
Mottatte avdrag 
på videreutlån Høyere innbetaling av ekstraordinære avdrag fra låntakere -1 456 000 

Post 20 
Overføring fra 
drift Økt bruk av disposisjonsfond som overføres fra drift -3 000 000 

Post 21 

Netto avsetning 
til og bruk av 
bundet fond 

Bruk av fondsført innbetaling av ekstraordinære avdrag fra 
låntakere i 2021 til å finansiere ekstraordinære avdrag til 
Husbanken -56 000 

    
TILLEGGSJUSTERING BEVILGNINGSOVERSIKT 
A 3 901 000 

SUM JUSTERINGER INVESTERING 0 
 
 
 
 
 
 

 Vigdis Bolås  
 Kommunedirektør  
   
   

 
 

Saksbehandler: Kay Morten Meløysund  
 
 

  
 
 

44



Saksframlegg 
 

Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv Støtte og kultur 
 

 

 

08.06.2022 1100/2022 2022/144 453 

   
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/34 Formannskapet 15.06.2022 
 
 
 

Tildeling av kulturmidler - 2022 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
1. Av den samlede potten på 65 000 kr innvilger Røst formannskap årets kulturmidler etter følgende 

fordeling: 
Røst idrettslag avd. fotball herrer    10.000 kr 
Røst Historielag      10.000 kr 
Lundefestivalen Røst      10.000 kr 
Røst Teaterlag       10.000 kr 
Dante Alighieri Comitato di Røst    10.000 kr 
Røst andelslandbruk     10.000 kr 

 
2. Tilskudd tildeles til gjennomføring av prosjekt/tiltak som beskrevet i søknaden. Frist for 

rapportering settes til senest 1. februar året etter tildelingen.  
 

3. Søkere som ikke har rapportert for tildelingen i 2021, eller levert årsmelding/regnskap for fjoråret, 
får midlene utbetalt når dette foreligger. Foreligger ikke dette innen 1. september 2022, går 
midlene tilbake til potten for tildeling høsten 2022. 

 
 

Sammendrag 
Formannskapet skal fordele kulturmidlene for Røst kommune på kr 65 000.  
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Saksopplysninger 
 Kulturmidlene tildeles av formannskapet i tråd med retningslinjer vedtatt av kommunestyret. I henhold til 
retningslinjene skal midlene tildeles frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som hører hjemme i Røst 
kommune innen følgende områder: 

 Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, m.m.) 
 Idrett og friluftsliv 
 Øvrige kulturformål 

 
Det skal gjøres følgende prioriteringer blant søkerne: 

 Barn og ungdom 
 Eldre/funksjonshemmede 
 Faste arrangement/festivaler 

 
Kulturmidlene skal fortrinnsvis tildeles frivillige organisasjoner/enkeltpersoner som driver arbeid blant barn 
og unge. Dersom alle midlene ikke er tildelt kan øvrige søknader vurderes. Ved fristens utløp 31. mai var 
det kommet inn 6 søknader. Noen søknader mangler vedlegg. Det vises mellom annet til manglende 
avvikling av årsmøte som bakgrunn for dette. 
 
Oversikten gir en kort beskrivelse av omsøkte tiltak, søknadsbeløp og forslag til tilskuddsbeløp til den 
enkelte søker: 

Søker Prosjekt/tiltak Søknadsbeløp Foreslått tildeling 
Røst idrettslag avd. 
fotball herrer 

Til drift av A-laget 2022 Ikke oppført 10.000 

Røst Historielag Innredning av 
toalettrom i Petra 
Henriksen-huset, og 
maling av div rom 

10.000 10.000 

Lundefestivalen Røst Avholdelse av festival 
24.06-26.06.2022 

Ikke oppført 10.000 

Røst Teaterlag Oppsetning av 
juleforestillingen 
havnissen og hvalungen 
Geir 

10.000 10.000 

Dante Alighieri 
Comitato di Røst 

Arrangement i 
forbindelse med 
Litteraturparkenes dag / 
markering av italienske 
kulturdager 

10.000 10.000 

Røst andelslandbruk Arrangere to foredrag 
med to ressurspersoner 
med spesialkompetanse 
på mikrolandbruk i 
værharde strøk 

10.000 10.000 
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Tildeling av kulturmidler – 2021 
Røst teaterlag     10 000 kr 
Querinioperaens venneforening  10 000 kr 
Røst IL      10 000 kr 
Røst andelslandbruk SA   7 000 kr 
Røst historielag    7 000 kr 
Radio Røst     7 000 kr 
NettNo      7 000 kr 
Røst Air (skoleprosjekt)   5 000 kr 
Røst Air (kurs)     2 000 kr 
 
Av disse har Røst Air, Røst historielag og Røst IL rapportert. Rapportene følger vedlagt. 

Vurderinger 
Administrasjonen utarbeider innstilling vedrørende tildeling av kulturmidlene basert på retningslinjene.  
 
Det omsøkte totalbeløpet er noe lavere enn avsatt beløp på 65 000 kr. Administrasjonen har, så godt det 
lar seg gjøre, forsøkt å ta hensyn både til kriteriene og til hvilke tiltak som bør prioriteres. 
 
Alle søknadene vurderes å være innenfor retningslinjene for tildeling av kulturmidler. Søknadene fra Røst 
teaterlag, Røst idrettslag og Lundefestivalen ansees å komme inn under de prioriterte målområdene. De 
øvrige er deretter vurdert. Resterende midler avsettes til utlysning av restmidler høsten 2022. 
 
Erfaringsmessig har ettersending av påkrevd dokumentasjon ikke blitt levert i etterkant av tildelingene. Det 
bør derfor settes en frist for komplettering av dette før midlene eventuelt blir utbetalt.   

Konklusjon og anbefaling 
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet tildeler kulturmidlene som foreslått i den samlede 
oversikten. 
 
 
 
 
 
 

 Vigdis Bolås  
 Kommunedirektør  
   
   

 
 

Saksbehandler: Kristian Stråmyr  
 
Vedlegg: 

1 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler - revidert 03.02.2021 
2 Søknad om kulturmidler - Røst idrettslag avd. fotball herrer 
3 Soknad-2022-0014.pdf 
4 RØSTINDRETTSLAGREGNSKAP2021.docx 
5 ÅRSMELDINGRØSTILHERRER2021.docx 
6 Søknad om kulturmidler - Røst Historielag 
7 Soknad-2022-0015.pdf 
8 Søknad om kulturmidler - Lundefestivalen Røst 
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9 Soknad-2022-0017.pdf 
10 Søknad om kulturmidler - Røst Teaterlag 
11 Soknad-2022-0020.pdf 
12 Regnskap Røst teaterlag.docx 
13 Søknad om kulturmidler - Dante Alighieri Comitato di Røst 
14 Soknad-2022-0022.pdf 
15 Dante - årsmøte 1. mai 2022.docx 
16 Dante Røst - årsregnskap 2021.xlsx 
17 Søknad om kulturmidler - Røst andelslandbruk 
18 Soknad-2022-0021.pdf 
19 Roest kommune erklaering om ikke aarsmoete 31052022.pdf 
20 Underveisrapport - Røst air 
21 brev.pdf 
22 Rapportering kulturmidler 2021 
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                                    Røst kommune 
 
 
 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
Revidert av Røst kommunestyre 03.02.2021 

1. Bevilgning og formål 
Kulturmidler avsettes som en samlet, øremerket sum i kommunens årsbudsjett og skal bidra til å nå 
kommunens vedtatte mål innenfor kultur, idrett og friluftsliv.  

Det kan også innvilges støtte i annen form enn penger, eks. hjelp til kopiering og andre merkantile 
oppgaver. 

Retningslinjene gjelder for tildeling av kulturmidler til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i 
Røst kommune innen følgende områder: 

 Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst m.m.) 
 Idrett og friluftsliv 
 Øvrige kulturformål 

Støtte gis etter søknad til organisasjoner og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Røst kommune. 

2. Prioriteringer blant søkerne: 
Kulturmidlene skal fortrinnsvis tildeles frivillige organisasjoner /enkeltpersoner som driver arbeid 
blant barn og unge i Røst kommune. Dersom alle midlene ikke er tildelt kan øvrige søknader 
vurderes, herunder fortrinnsvis tiltak retter mot eldre/funksjonshemmede eller til faste 
arrangement/festivaler. 

3. Støtte til kulturarbeid har som målsetting: 
 Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut fra egne 

forutsetninger og interesser 
 Å styrke fellesskapet og kvalitet i lokalmiljøet 
 Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i 

lokalmiljøet 
 Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, både profesjonelle og 

ikke profesjonelle 

49



  

4. Følgende kriterier skal legges til grunn for tildelingen: 
 Søknaden må foreligge på forhånd innen fastsatt frist for søknadsåret 
 Øvre grense pr arrangement/tiltak/prosjekt er satt til 10 000,- 
 Støtte skal munne ut i aktivitet/arrangement 

5. Søknaden må inneholde: 
 Søknadene skal være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk 

informasjon som det er bedt om i skjemaet 
 Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer 
 Beskrivelse av hva det søkes støtte til og søknadssum 
 Godkjent regnskap og årsmelding for siste år må forelegges av frivillige organisasjoner før en 

eventuell tildeling 

6. Hva kreves for å motta kulturmidler: 
For å være berettiget til kulturmidler må de frivillige organisasjonene og enkeltpersoners målsetting 
være: 

 At alle tiltak/arrangement er åpent for alle, unntak: aldersbestemmelse eks. ved 
skjenkeløyve 

 Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kultur- og idrettsarbeid, eller ha tilsvarende 
kulturtiltak på programmet 

 Levere en rapport med dokumenterte utgifter og inntekter, si noe om oppmøte og 
mottakelse av tiltaket. 

Støtteforeninger og ideelle foreninger/organisasjoner som driver sin aktivitet rettet mot/til støtte for 
næringsvirksomheter, eller som driver som næringsvirksomheter, skal ikke kunne tildeles kommunale 
kulturmidler. 

7. Generelt 
Søknadsfrist: 1. april hvert år og eventuell utlysning av restmidler 1. oktober. Administrasjonen kan 
forlenge søknadsfristen i tilfeller hvor det er innkommet få søknader når dette ikke har praktiske 
konsekvenser for den politiske behandlingen. 

Søknad med vedlegg sendes til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst, eller digitalt på e-post 
til postkasse@rost.kommune.no 

Kunngjøring skjer ved oppslag på rådhus og lokal butikk, på kommunens hjemmeside og kommunens 
Facebook-side i god tid før søknadsfrist. 

Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet. Misbruk av tilskudd 
som er gitt kan føre til at søker mister rettighetene til tilskudd for ett eller flere år. 

8. Saksbehandling: 
 Administrasjonen utarbeider innstilling vedrørende tildeling av kulturmidlene basert på 

retningslinjene 
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 Røst formannskap gjør vedtak om fordeling av kulturmidler 
 Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet 
 For sent innkomne søknader blir ikke tatt med i tildelingen 
 Enkelte krav til søknadens innhold kan fravikes når det foreligger en saklig grunn 

9. Klageadgang 
 Tildelingsvedtak kan påklages etter forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefrist er tre uker 

fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Røst kommune. 
Særskilt klagenemnd i Røst kommune er klageinstans for tildelingsvedtak.
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Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]
Sendt: 18.05.2022 09:37:02
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0014 

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. 

Gjelder støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022.

Referansenummer: 2022-0014
Søknadsnummer: 2022-0014
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Kulturmidler Røst IL Herrer fotball 5.divisjon Salten
Innsendt: 18.05.2022

Prosjekteier: RØST IDRETTSLAG AVD. FOTBALL HERRER
Org.nr: 994805150
Kontakt: Geir Børre Johansen
Adresse: Klippeneien 8
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 92680145
E-post: geir@rostsjomat.no

Kontaktperson:Røst Idrettslag avd. herrer
Adresse: klippenveien 8
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 92680145
E-post: geir@rostsjomat.no

Bruker(brukernavn): Geir Børre Johansen (Joa2468&)
E-post(bruker): geir@rostsjomat.no

Kulturmidler - Røst kommune

Mvh,
Røst kommune

Filer vedlagt søknad:
- RØSTINDRETTSLAGREGNSKAP2021.docx
- ÅRSMELDINGRØSTILHERRER2021.docx

52



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 1 -

Søknad

Søknadsnr. 2022-0014 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022

Prosjektnavn Kulturmidler Røst IL Herrer fotball 5.divisjon Salten

Kort beskrivelse

hei. Til drift av A-laget 2022

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

RØST IDRETTSLAG AVD. FOTBALL 
HERRER
Org.nr:994805150

Klippeneien 8
8064 RØST

92680145

Kontakt-
person 

Røst Idrettslag avd. herrer klippenveien 8
8064  RØST

92680145

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Prosjektorganisering

Økonomi gruppe Røst som samler inn penger til A-laget /reiser/treningstid etc.

Samarbeidspartnere

Glea AS, Jangaard AS, Lilleglea AS, Røst Trandamperi AS, John Greger AS, Røst Sjømat AS, Latec As, 

Djupvasskaia AS + ca. 10 mindre sponsorer som i hovedsak sponser kaker til kakelotteri.

Aktiviteter

Fotball for ca. 30 personer.

Målgrupper

Ungdom/Voksne. Studenter og arbeidere i Bodø fra fortrinnsvis Røst men også andre.

Trening/fotball på Røst fra 15 år+

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Kontingenter, sponsorer, 
bilettsalg   325 000   325 000   325 000   975 000

Sum kostnad 325 000 325 000 325 000 975 000

Budsjettet inneværende år er ca. 325.000.-

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Div utgifter 
hjemme/bortekamper/do
mmer/leie trenin   325 000   325 000   325 000   975 000

Sum finansiering 325 000 325 000 325 000 975 000

Utgifter for drift av A-laget

Geografi

1856-Røst

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

RØSTINDRETTSLAGREGNSKAP2021.docx   14 072 16.05.2022

ÅRSMELDINGRØSTILHERRER2021.docx   14 678 16.05.2022
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Røst Idrettslag A-laget regnskap 2021 

Inntekter Sponsing:                                                                        85.000.- 

           ( Hanseth, Latech, Lilleglea, Greger, Røst Sjømat, AS Glea, Røst 
Trandamperi AS 

Røst kommune, kulturmidler                                                        10.000.- 

Idrettsstrøm/ Tippemidler                                                             52.541,75 

Kaker                                                                                                  48.726,80 

Kontingenter                                                                                     11.888,24 

Retur varer 2019 Lilleglea                                                                    148.- 

Sum Inntekter                                                                                208.304,79 

 

Utgifter 

Mørkvedhallen                                                                                23.308.- 

Spektrum/Bodø Kommune                                                           31.133,15 

Utlegg cup Kamp Sortland                                                               1.800.- 

Dommere cupkamp og treningskamp                                           1.665.- 

Kjøring Cup Kamp Leknes                                                                4.152.- 

Sportshuset restanse, 2018 og 2019                                           27.000.- 

Avslutning sesong 2019 AN/ Havet                                             12.900.- 

SB Transport frakt kaker                                                                     507,23 

Utlegg bil Cup kamp David Johansen                                            2.100.- 

Dommer Bragstad                                                                                414.- 

Agamat restanse kaker                                                                       448.01 

Cup Kamp Sortland Hotell                                                                7.989.- 

Biler/utlegg cup Kamp Steffen Henriksen                                     6.406,78 

Lyn lodd kaker                                                                                       460.- 

Sportshuset div. utstyr                                                                    1.759,20 
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Frakt Sb transport kaker                                                                 1.177,50 

2 leiebiler Cup Kamp                                                                       7.700,12 

Utstyr, kjegler, baller, overtrekk trening Ketil                            4.827.- 

Frakt kaker SB transport                                                                    606.- 

Lufttransport 2018                                                                         17.500.- 

Utlegg Cupkamp Kjøring Jonas Titland 2 biler                             6.347,50 

Lynlodd Ørjan                                                                                        916.- 

Norges Fotballforbund – forsikring                                            13.975.- 

Sum utgifter                                                                                   175.091,49 

Resultat                                                                                             33.213,30 
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ÅRSMELDING RØST IL HERRER 2021 

 
Røst Il Herrer har i 2021 hatt begrenset aktivitet på grunn av «Pandemi» og følgelig 
sterke begrensninger på både trening og kamp 

A-Laget er en underenhet av Røst Il og har økonomisk ansvar for egen drift. 

Juridisk er det Røst Il som er overordnet Røst Il Herrer skal sørge for en fordeling av 
fellesinntekter etter avtale som ble gjort på årsmøte for 2018. 

Året startet med delvis treningsforbud og vi kom sent i gang da seniorlag med 
spillergrupper over 20 år ikke kunne drive aktivitet med kontakt. Det sa seg selv da at vi 
ikke kunne matche lag med unge spillergrupper som hadde helt andre forutsetninger. 

Vi hadde en tung inngang mot debuten i 4.divisjon og klarte så vidt å berge plassen. 

Etter dette ble det besluttet å flytte laget ned en divisjon som bedre passet oss i.f.t 
reising, økonomi og sportslig nivå. 

 

Kun de sponsorer som hadde lengre kontrakter ble fakturert grunnet usikkerhet om det 
ble seriespill og når ( Det ble kun halv sesong) 

 

Aktiviteter 2021 

 

5 treningskamper 

Delvis trening i perioder i Mørkvedhallen og i Spektrum. 

Periodevis trening på Røst. 

5 kakelotteri ( egne sponsorer for samtlige kakelotteri)  

Kontakt og innbetaling fra 7 sponsorer 

10 møter i ressursgruppen der praktiske tiltak i.f.t kampavvikling, inntektsbringende 
tiltak, vedlikehold og oppsyn av lagets hjemmebane. 

 

Ketil Jensen fungerte som trener i 2021 sesongen og han blir også med videre inn i 2022 
i da 5. divisjon. 

Ketil har en karriere i 2 divisjon Grand herre, Røst Il 4 div. tidligere etter dette vært 
trener for forskjellige lag herav Innstrandens både dame og Herrelag 

Målsettingen for 2022 er økt engasjement på hjemmekampene med sesongkortsalg, 
kiosksalg, profesjonelt mottak av bortelag, samt spre glede gjennom gode sportslige 
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prestasjoner og som bidrar til at unge spillere ønsker å satse på en fremtidig 
fotballkarriere i Røst Il. Økonomien vil være avgjørende for hvorvidt ressursgruppa vil 
satse utover 2022 sesongen. Bidraget på 1/3 av inntekter fra Spillemidler og 
idrettsstrøm er en forutsetning for at gruppa utover 2022 kommer til å bruke tid på 
dette. 

Røst Il Herrer ressursgruppe 

 

Røst 20. april 2022.  

Ørjan Arntzen, Gøran Greger, Thom Jensen, Roger Ekrem Max Evjen, Tore Johansen, 
Ståle Fagervik og Geir B Johansen. 
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Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]
Sendt: 23.05.2022 13:02:36
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0015 

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. 

Gjelder støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022.

Referansenummer: 2022-0015
Søknadsnummer: 2022-0015
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Tilrettelegging for publikum
Innsendt: 23.05.2022

Prosjekteier: Røst Historielag
Org.nr: 990637830
Kontakt: Elin Pedersen
Adresse: Tenderhågen 2
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 92045590
E-post: elinpedersen54@hotmail.com

Kontaktperson:Elin Pedersen
Adresse: Tenderhågen 2
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 92045590
E-post: elinpedersen54@hotmail.com

Bruker(brukernavn): Elin Pedersen (Røst Historielag)
E-post(bruker): elinpedersen54@hotmail.com

Kulturmidler - Røst kommune

Mvh,
Røst kommune
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Søknad

Søknadsnr. 2022-0015 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022

Prosjektnavn Tilrettelegging for publikum

Kort beskrivelse

Innredning av toalettrom i Petra Henriksen-huset, og maling av div rom

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Røst Historielag
Org.nr:990637830

Tenderhågen 2
8064 RØST

92045590

Kontakt-
person 

Elin Pedersen Tenderhågen 2
8064  RØST

92045590

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Aktiviteter

Lage et lite miljø i Nesset

Målgrupper

Tenkt brukt av "alle", barn og voksne, et tilskudd til turismen på øya.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Håndvask   1 000   1 000

Maling og div til 3 rom   2 000   2 000

Materialer til toalettrom   5 000   5 000

Varmtvannstank   2 000   2 000

Sum kostnad 10 000 10 000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Håndvask   1 000   1 000

Maling og div til 3 rom   2 000   2 000

Materialer   5 000   5 000

varmtvannstank   2 000   2 000

Sum finansiering 10 000 10 000

Geografi

1856-Røst

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]
Sendt: 27.05.2022 11:22:42
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0017 

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. 

Gjelder støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022.

Referansenummer: 2022-0017
Søknadsnummer: 2022-0017
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Lundefestivalen
Innsendt: 27.05.2022

Prosjekteier: Lundefestivalen Røst
Org.nr: 927345870
Kontakt: Christel Eide
Adresse: Utrøstveien 6
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 47602420
E-post: chjoal@online.no

Kontaktperson:Lundefestivalen Røst

Bruker(brukernavn): Christel Eide (chjoal@online.no)
E-post(bruker): chjoal@online.no

Kulturmidler - Røst kommune

Mvh,
Røst kommune
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Søknad

Søknadsnr. 2022-0017 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022

Prosjektnavn Lundefestivalen

Kort beskrivelse

Lundefestivalen Røst søker om kulturmidler til avholdelse av festival 24.06-26.06.2022, det vil bli 

levende musikk, aktiviteter for barn og unge, salgsutstillinger og mye mer.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lundefestivalen Røst
Org.nr:927345870

Utrøstveien 6
8064 RØST

47602420

Kontakt-
person 

Lundefestivalen Røst -
    

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Prosjektorganisering

Styret på 8 personer som er økonomisk ansvarlig for driften, masse gode hjelpere som stiller opp 

under selve festivalen og opp/ ned rigging.

Samarbeidspartnere

Gruppe frivillige som arrangerer festival på 26ede året.

Aktiviteter

Vi arrangerer leker, konsert for dem under 18år og ulike aktiviteter for barn og unge, har 

salgsutstilling med kafe på skolen, galleri, historie, film fremvisning og live musikk på kvelden for dem 

over 18år.

Lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner blir inkludert slik at variasjon av aktivitetene skal 

omfavne flest mulig i alle aldere.

Målgrupper

2-100 år

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Ansikts maling og div.   15 000   15 000

Barnekonsert   15 000   15 000

Bjørnis   7 000   7 000

Innkjøp div. utstyr   20 000   20 000

Musikk kveld fredag og 
lørdag   200 000   200 000

Sum kostnad 257 000 257 000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Billettinntekt barn   10 000   10 000

Billettinntekter voksen   200 000   200 000

Salgsinntekter   47 000   47 000

Sum finansiering 257 000 257 000

Estimerte inntekter da dette varierer meget fra år til år

Geografi

1856-Røst

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]
Sendt: 31.05.2022 11:22:16
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0020 

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. 

Gjelder støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022.

Referansenummer: 2022-0020
Søknadsnummer: 2022-0020
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Teater for barn og unge
Innsendt: 31.05.2022

Prosjekteier: Røst teaterlag
Org.nr: 922052204
Kontakt: Kine Jensen
Adresse: Brasen 6
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 97132319
E-post: Rost.teaterlag@gmail.com

Kontaktperson:Røst teaterlag
Adresse: Brasen 6
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 97132319
E-post: Rost.teaterlag@gmail.com

Bruker(brukernavn): Kine Jensen (rostteaterlag)
E-post(bruker): rost.teaterlag@gmail.com

Kulturmidler - Røst kommune

Mvh,
Røst kommune

Filer vedlagt søknad:
- Regnskap Røst teaterlag.docx
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Søknad

Søknadsnr. 2022-0020 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022

Prosjektnavn Teater for barn og unge

Kort beskrivelse

Røst teaterlag skal sette opp juleforestillingen havnissen og hvalungen Geir i desember 2022.

Røst Teaterlag har som mål å satse på et fremtidig bærekraftig musikkteatermiljø til glede og 

inspirasjon for barn, ungdom og voksne. Vi tror Røst Teaterlag er et viktig bidrag som øker mangfoldet

innen kulturaktiviteter for barn og ungdom på Røst og som kan spille en viktig rolle for de som vokser 

opp her. Gjennom teater hjelper vi barna å mestre tekst og formidling.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Røst teaterlag
Org.nr:922052204

Brasen 6
8064 RØST

97132319

Kontakt-
person 

Røst teaterlag Brasen 6
8064  RØST

97132319

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert av Røst teaterlag. Vi har leid inn teaterinstruktør Siriann Berdal som står for 

manus og regi av forestillingen. Siriann Berdal har lang og god erfaring i det å jobbe med barn og 

unge innen teater.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har profesjonelle samarbeidspartnere:

Teater instruktør Siriann Berdal

Øymusikanten på Røst Mikael Rönnnberg

Sangpedagog Hildegunn Pettersen
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Aktiviteter

I oktober går startskuddet for prosjektet Havnissen22. Det er fjerde gang vi lager juleforestilling 

sammen med Teaterøya og også i år er det Havnissen som kommer på besøk i naustet. Hun er som 

alltid bekymret for noe som ikke er som det skal med havet og ber barna om å hjelpe henne å løse 

problemet. Hva problemet er vil vi finne i samarbeid med barna og manus blir til gjennom 

improvisasjon og lek. Barna er midt i juleforberedelser og frøken er fortvilet over at barna ikke øver 

nok på juleforestillingen, men bare skal ned i Naustet å hjelpe.

Øvings helg med teater instruktør i oktober (endelig dato er ikke satt)

Fra september blir det ukentlig manus-øving og sang-øving med frivillige

Fra 5-14. desember er det øving med teater instruktør

14.desember: teater forestilling

Målgrupper

Målgrupper er barn og unge på Røst. De som er med på dette prosjektet er fra 3 år og oppover. Det er

også noen voksne med i forestillingen. 

Prosjektet sørger for å engasjere profesjonelle instruktører med kompetanse innen musikkteater. 

Verdifull kunnskap vil utveksles til både barn, ungdom og foreldre og hele prosjektet vil komme 

øysamfunnet til gode gjennom forestillingene. Erfaringsmessig kan vi regne med et publikumsantall 

på 150. I tillegg er det ca 35 involverte i prosjektet.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Egeninnsats   70 000   70 000

Honorar koreograf   10 000   10 000

Honorar manus   30 000   30 000

Honorar sangpedagog   10 000   10 000

Honorar teaterinstruktør   50 000   50 000

Honorar øymusikant   10 000   10 000

Leie av lokaler   5 000   5 000

Markedsføring   7 000   7 000

Markedsføring   7 000   7 000

Materialer- 
kostyme/scene   10 000   10 000

Reise kostnader   15 000   15 000

Scenograf/lydtekniker/lyd
/lysutstyr   25 000   25 000

Uforutsette kostnader/ 
div   10 000   10 000

Sum kostnad 259 000 259 000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

5 kakelotteri   40 000   40 000

Billettinntekter/kafesalg   30 000   30 000

Frivillig arbeidsinnsats   70 000   70 000

Kontingent/ grasrotandel   5 000   5 000

Offentlig tilskudd   94 000   94 000

Røst kommune   10 000   10 000

Sponsormidler fra 
næringslivet   10 000   10 000

Sum finansiering 259 000 259 000

Geografi

1856-Røst

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Regnskap Røst teaterlag.docx   12 846 31.05.2022
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Regnskap Røst teaterlag 2021 

 

Inntekter: 

Grasrotandel Norsk tipping: 3517,97kr 

Tilskudd: 34 500kr 

Kakelotteri: 14 695,92kr 

 

Utgifter: 

Honorarer: 58 307kr 

Reiser: 10 990kr 

Materialer/kostymer: 6008,50kr 

Diverse kostnader: 8368,51kr 

 

Saldo konto pr 1.1.2021: 43 227,59kr 

Bokført saldo pr 31.12.2021: 12 267kr 
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Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]
Sendt: 31.05.2022 21:52:45
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0022 

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. 

Gjelder støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022.

Referansenummer: 2022-0022
Søknadsnummer: 2022-0022
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Søknad om kulturmidler - Røst kommune
Innsendt: 31.05.2022

Prosjekteier: Dante Alighieri Comitato di Røst
Org.nr: 913146867
Kontakt: Kjell Arne Helgebostad
Adresse: Nessvågveien 11
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 41674290
E-post: presidente.danterost@gmail.com

Kontaktperson:Dante Alighieri Comitato di Røst
Adresse: Nessvågveien 11
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 41674290
E-post: presidente.danterost@gmail.com

Bruker(brukernavn): Kjell Arne Helgebostad (Dante Røst)
E-post(bruker): presidente.danterost@gmail.com

Kulturmidler - Røst kommune

Mvh,
Røst kommune

Filer vedlagt søknad:
- Dante - årsmøte 1. mai 2022.docx
- Dante Røst - årsregnskap 2021.xlsx
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Søknad

Søknadsnr. 2022-0022 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022

Prosjektnavn Søknad om kulturmidler - Røst kommune

Kort beskrivelse

Dante Alighieri Comitato di Røst er en kulturforening som formidler italiensk kultur, språk og mat, 

blant annet gjennom foredrag, Litteraturpark Pietro Querini og andre kulturaktiviteter.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Dante Alighieri Comitato di Røst
Org.nr:913146867

Nessvågveien 11
8064 RØST

41674290

Kontakt-
person 

Dante Alighieri Comitato di Røst Nessvågveien 11
8064  RØST

41674290

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Prosjektorganisering

Organiseringen vil foregå gjennom Dante Alighieri Comitato di Røst

Samarbeidspartnere

Aktiviteter

September - arrangement i forbindelse med Litteraturparkenes dag. Offisiell åpning av litteraturpark 

Pietro Querinis digitale kart med utdrag fra litteratur med røstinnhold.

November - markering av italienske kulturdager med fokus på italiensk mat. Samarbeid med Røst 

oppvekstsenter.

Målgrupper

Røstværinger og tilreisende i alle aldre. Litteraturpark Pietro Querini inneholder tekster fra Querinis 

beretning, skjønnlitteratur, sagn, myter og reisebeskrivelser. 

Italiensk matkultur inneholder blant annet over 3000 tørrfiskoppskrifter, med noe for enhver smak.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Egeninnsats   5 000   5 000

Kostnader for 
arrangementer   10 000   10 000

Sum kostnad 15 000 15 000

Tilrettelegging av arrangement, innkjøp av matvarer, trykking av qr-koder til litteraturparken mm

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Egeninnsats, 
salgsinntekter 
arrangement   5 000   5 000

Kulturmidler 2022   10 000   10 000

Sum finansiering 15 000 15 000

Arbeidet med Litteraturpark Pietro Querini innebærer mye arbeid, og vi har derfor valgt å synliggjøre 

egeninnsatsen.

Geografi

1856-Røst

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Dante - årsmøte 1. mai 2022.docx   14 004 31.05.2022

Dante Røst - årsregnskap 2021.xlsx   10 501 31.05.2022
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ÅRSMØTE I COMITATO DI DANTE ALIGHIERI RØST 
1. mai 2022 

Querini Pub & Restaurant 

Til stede: 
Kjell Arne Helgebostad, Arnfinn Ellingsen, Anne Cecilie Pedersen, Synnøve Ellingsen, Tove 
Andreassen, Eirin Johansen og Gunn Hansen 

Sak 1 – Godkjenning av møteinnkalling 
Enstemmig vedtatt 

Sak 2 – Valg av møteleder og referent 
Forslag møteleder: Kjell Arne Helgebostad. Forslag referent: Anne Cecilie Pedersen 
Enstemmig vedtatt 

Sak 3 – underskrifter årsmøteprotokoll  
Forslag i møtet: Gunn Hansen og Anne Cecilie Pedersen. 
Enstemmig vedtatt  

Sak 4 – Årsberetning 2021 
Kjell Arne Helgebostad gikk gjennom årsberetningen. På grunn av koronapandemien var det lite 
aktivitet i 2021, men det har vært gjort innkjøp av bl.a. bøker av Valentina Tamborra, og 
Danteforeningen var også med på Querinifest 2021.   
Årsberetning 2021 enstemmig godkjent 

Sak 5 – Regnskap 2021 
Anne Cecilie Pedersen gikk gjennom de forskjellige postene i regnskapet. Danteforeningen på Røst 
har blant annet valgt å ikke sende ut medlemskontingent på grunn av den begrensede aktiviteten 
under koronapandemien. 
Regnskap 2021 enstemmig godkjent. 

Sak 6 – Fastsettelse av kontingent for 2022 
Forslag i møte om å ikke gjøre endringer i medlemskontingenten for 2022. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 7 – Styrevalg  
Alle i styret har tatt gjenvalg. Styret valgt med akklamasjon.  
Valgkomite for årsmøte 2022 er Gunn Hansen og Tove Andreassen. Begge er blitt forespurte og har 
sagt ja til vervet. Enstemmig vedtatt. 

Sak 8 – Aktiviteter videre framover  
Dante Røst er bedt om å gi forslag til Dante sentralt om foredragsholdere for 2023. Vi tar gjerne imot 
forslag fra medlemmene.  
Litteraturpark Pietro Querini arbeider med Røst næringsforening om digital presentasjon på turkartet 
på vår felles reiselivsportal visitrost.no  
Dante Røst blir en samarbeidspartner for Via Querinissima på Røst.  
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Røst, 1. mai 2022 

 

 

Gunn Hansen       Anne Cecilie Pedersen 
protokollunderskriver      protokollunderskriver 
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Dante Røst - årsregnskap 2021Dante Røst - årsregnskap 2022
måned Tekst inngående utgående

01-jan. Vipps - salg av bøker 687,74 12,26
04-jan. gebyrer DNB 15
26-jan. kjøp bøker Valentina Tamborra 3600
31-jan. Vipps - salg av kort 245,62 4,38
01-feb. gebyrer DNB 5,5

Sum: 933,36 3637,14
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Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]
Sendt: 31.05.2022 20:58:08
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0021 

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. 

Gjelder støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022.

Referansenummer: 2022-0021
Søknadsnummer: 2022-0021
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Røst andelslandbruk – foredragsrekke
Innsendt: 31.05.2022

Prosjekteier: Røst andelslandbruk
Org.nr: 925002925
Kontakt: Elisabeth Johansen
Adresse: Sandgata 1
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 91368260
E-post: elisabeth.johansen@orkana.no

Kontaktperson:Elisabeth Johansen
Adresse: Sandgata 1
Poststed: 8064 RØST
Mobil: 91368260
E-post: elisabeth.johansen@orkana.no

Bruker(brukernavn): Elisabeth Johansen (Sandgata)
E-post(bruker): elisabeth.johansen@orkana.no

Kulturmidler - Røst kommune

Mvh,
Røst kommune

Filer vedlagt søknad:
- Røst kommune erklæring om ikke årsmøte 31052022.pdf
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Søknad

Søknadsnr. 2022-0021 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Røst kommune - Kulturmidler 2022

Prosjektnavn Røst andelslandbruk – foredragsrekke

Kort beskrivelse

Røst andelslandbruk er i sin tredje sesong og ønsker å bruke ressurser på å formidle kunnskap om 

sjøldyrking av u-reiste grønnsaker og ivaretakelse av tradisjonsvekster. Sjølberging har fått en større 

aktualitet under pandemien og under den pågående krigen. Vi ønsker å spre kunnskap og vil 

engasjere foredragsholdere som kan vise og lære bort dyrkingsmetoder som er tilgjengelig for alle.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Røst andelslandbruk
Org.nr:925002925

Sandgata 1
8064 RØST

91368260

Kontakt-
person 

Elisabeth Johansen Sandgata 1
8064  RØST

91368260

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Prosjektorganisering

Styret i Røst andelslandbruk, Anne Cecilie Pedersen, Kjell Arne Helgebostad og Elisabeth Johansen vil 

ta seg av planlegging og gjennomføring.

Samarbeidspartnere

Vi vil knytte til oss samarbeidspartnere når finansiering er klar.

Aktiviteter

Vi vil arrangere to foredrag med to ressurspersoner med spesialkompetanse på mikrolandbruk i 

værharde strøk.

Målgrupper

Målgrupper vil være ungdom og voksne som har interesse for å øke kunnskap om området, og 

kanskje også vil ha konkrete oppstartsråd.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Foredragsholdere honorar   5 000   5 000

Planlegging og 
gjennomføring   5 000   5 000

reise og opphold 
foredragsholdere   5 000   5 000

Sum kostnad 15 000 15 000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

egeninnsats Røst 
andelslandbruk   5 000   5 000

Tilskudd Røst kommune   10 000   10 000

Sum finansiering 15 000 15 000

Tall vedrørende kostnader reise og opphold samt honorar er basert på erfaring.

Geografi

1856-Røst

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Røst kommune erklæring om ikke årsmøte 31052022.pdf   56 475 31.05.2022
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Røst andelslandbruk 
8064 Røst 
 
Røst andelslandbruk har ikke avholdt årsmøte per søknadstidspunkt og regnskap og 
årsmøteprotokoll vil derfor bli ettersendt. 
 
Røst, 31.05.2022 
Elisabeth Johansen, styreleder 
 
 

79



Fra: Foreninga Rostair[foreningarostair@gmail.com]
Sendt: 12.11.2021 00:59:30
Til: ROST Postkasse[postkasse@rost.kommune.no]
Tittel: Re: Epost fra Røst kommune 

Hei :-) Vi har ikke brukt opp pæinga :-)
Men jeg kan rapporter det vi har brukt så langt ?

Kunstdag med unga på Nesset NOK 500. til Kamilla + lit til mat
 / mat og formidling pga drittvær flytta vi arret inn / så maling av kasser blei erstatta med suppe og møte 
med kunstneren Kamilla Skrinde

Høsttakkefest - Vi tok opp potet. med unga og de fikk varm lunsj av Elly NOK 1000

Admin 1000

+ at jeg kjøpte inn et greip og en. spade. Har kvittering

Så vi har ca 2000 igjen :-) det skal vi bruke til settepotet og suppe dagen vi setter :-)

Vi utsatte plantefargekurset pga corona så det tar vi igjen til sommeren.

Og vi må skaffe. minst 8000 til for å få det til :-)

Beste

On Thu, Nov 11, 2021 at 12:37 PM postkasse@rost.kommune.no <postkasse@rost.kommune.no> wrote:

Vår ref 2021/30 

Vennlig hilsen 
Kristian Stråmyr | Stabsleder 
e-post: kristian.stramyr@rost.kommune.no 

-- 
Foreninga Røst AiR
Org.nr: 913 708 938
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990637830 
RØST HISTORIELAG 
c/o Elin Pedersen 
Tenderhågen 2 
8064 RØST 
 
elinpedersen54@hotmail.com 
 
 
945037687 
Røst kommune 
Røstlandveien 37 
8064 Røst 
 

Dato:12.1.2022
 
 
 
 
 
ref nr021/30
 
Kulturmidlene vi fikk i 2021(kr 7000) gikk med til å betale strøm, vi betaler
kr 650 pr mnd, totalt kr 7800 i året. Legger ved en kopi av månedsfaktura.
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Saksframlegg 
 

Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv Teknisk 
 

 

 

04.06.2022 1076/2022 2021/211 7/72 

   
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/35 Formannskapet 15.06.2022 
 
 
 

Ny behandling - sak 21/46 Dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser 7/72 Pisselberget 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
1. Med hjemmel i plan og bygningsloven kap 19 gir Røst kommune dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for plassering av hyttemodul på eiendommen gnr. 7, bnr. 72, i tråd 
med søknad datert 28.07.21. 
 
Bygget tillates oppført innenfor byggeforbudssonen i strandsonen inntil 10 meter fra 
strandlinjen. 
 

2. Klage fra Ole Bekkedal, datert 21.12.21, angående formannskapets vedtak i sak 21/46, tas ikke til 
følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Nordland for endelig klagebehandling. 

 
 

Sammendrag 
Røst formannskap sitt vedtak i sak 21/46 om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser ble oversendt 
Statsforvalteren i Nordland for behandling slik plan- og bygningsloven krever i dispensasjonssaker. 
Statsforvalteren har i brev av 16.05.22 bedt Røst kommune om ny behandling med begrunnelse i at 
kommunen ikke har behandlet vilkårene konkret nok etter Statsforvalterens syn. Statsforvalteren i Nordland 
har opphevet Røst formannskaps vedtak i sak 21/46. Saken gjelder klage på innvilgelse av dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av hytte/brakkemodul på eiendommen 7/72 på Pisselberget. 
 
Klagen fra nabo Ole Bekkedal er dermed tatt til følge, og den innvilgende dispensasjonen fra Røst kommune er 
underkjent av Statsforvalteren. Saken er sendt tilbake til kommunen for ny behandling. 
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Saksopplysninger 
Klagen fra Ole Bekkedal tas opp til ny behandling. Det forutsettes at historikken i saken er kjent, men for 
orden skyld legges det frem et kort resyme: 
 
27.07.21 – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra Eilert Nilsen 
29.07.21 - Utsending av saken på høring til relevante myndigheter 
09.11.21 – første gangs behandling i formannskapet 
29.11.21 – andre gangs behandling i formannskapet 
21.12.21 – Klage på formannskapets vedtak fra Ole Bekkedal 
19.01.22 – Klagebehandling i Røst formannskap 
21.02.22 – Oversendelse av klage til Statsforvalteren i Nordland 
16.05.22 – Statsforvalteren opphever kommunens vedtak. 
 
Ved Statsforvalterens brev av 16.05.22 er kommunens vedtak i sak 21/46 opphevet og klagen til Ole 
Bekkedal er tatt til følge. Til tross for dette avslutter Statsforvalteren sitt brev med, sitat: «Vi kan ikke se av 
kommunen begrunnelse at vilkårene er konkret behandlet, og hjemviser dermed saken tilbake til 
kommunen for ny behandling.» 
 

 
Illustrasjon som viser omsøkt modul midt på bildet 
 

Vurderinger 
Statsforvalterens rolle i klagesaker er å gjennomgå kommunens saksbehandling og se om det er grunnlag 
for stadfesting, omgjøring eller oppheving av vedtaket. Statsforvalteren skriver: 
 

Klagen er behandlet etter plan- og bygningsloven § 19-2, jf. forvaltningsloven § 34. Statsforvalteren 
kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de 
synspunkter som klager legger fram, og vi kan ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. Vi kan 
stadfeste, omgjøre eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. 
Ved prøving av det frie skjønn skal vi legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret. 
 

Det som fra vår side er verd å merke seg er at Statsforvalteren frasto fra å komme med uttalelser til 
dispensasjonssøknaden når den ble sendt til høring i perioden 28.07 – 20.09.21. Ifølge veilederen i 
dispensasjonssaker1 som er utgitt i samarbeide mellom Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland (senere Statsforvalteren i Nordland), skal fravær av tilbakemelding i høringssaker anses som at 
instansen ikke har spesielle merknader til den aktuelle søknaden. Brevet fra Statsforvalteren viser at her er 
en rekke forhold som burde vært spilt inn i høringsperioden. Det er svært uheldig at Statsforvalteren ikke 
kommer med sine synspunkter i en tidlig fase slik at dette kan hensyntas i kommunal saksbehandling.  
 

 
1 https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-nordland/dokument-fmno/plan-og-
bygg/arealforvaltning/informasjon_om_behandling_av_dispensasjoner_etter_plan-_og_bygningsloven_2010.pdf 
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Ole Bekkedals klage: 
Saksparter kan benytte sin rettslige mulighet til å benytte klageadgangen i enkeltvedtak. Klageordningen 
fremgår av plan- og bygningslovens § 1-9 som henviser til reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Ole 
Bekkedal har ovenfor naboene signalisert at han har eierinteresser og disponerer eiendommen 7/13, og har 
dermed også fått tilsendt nabovarsel i forkant av kommunens behandling. Det viser seg i ettertid at Ole 
Bekkedal ikke er tinglyst eier av eiendommen. Ifølge Statens kartverks matrikkel er følgende registrert som 
eiere av naboeiendommen 7/13: 

Ingrid Augusta Bekkedal – ideell andel ½ 
Rune Kaj Sørensen – ideell andel ½  

 
Det fremkommer ingen fullmakter til Ole Bekkedal til å opptre på vegne av eierne av eiendommen. Man 
kan dermed stille spørsmål om Ole Bekkedal kan anses som part i saken eller har rettslig klageinteresse i 
saken.  Hvis han ikke verken er part i saken eller har rettslig klageinteresse, så har han heller ikke 
klageadgang til vedtaket som er fattet. Kommunen har i tidligere behandling av saken lagt til grunn at han 
anses som representant for eierne og dermed har klageadgang. Dette er imidlertid ikke dokumentert. 
 
Bekkedal har gjennom flere skriftlige innspill til kommunen fremsatt sine synspunkter. Det hersker ingen 
tvil om at Bekkedal ikke ønsker at det omsøkte tiltaket skal gjennomføres. Det er helt legitimt at en nabo 
ikke ønsker at tiltak i sitt nærområde skal gjennomføres, men argumentasjonen til Bekkedal grenser opp 
mot å være delvis tendensiøs. Det vil si at man har bestemt seg for at omsøkt tiltak ikke skal tillates, og at 
man deretter tilpasser argumentasjonen for at myndighetene skal avslå søknaden. Eksempler på dette er at 
man viser til en verneforskrift som ikke gjelder for det aktuelle området, men at man mener at området 
burde vært underlagt strenge vernebestemmelser. Det er ganske åpenbart at hensikten er å hindre 
naboens utbyggingsplaner. 
 
Kommunen er kjent med at bolighuset på eiendommen 7/13 er under restaurering. Det som også er blitt 
kjent for kommunen i senere tid er at det er oppført et tilbygg til boligen som verken er byggemeldt eller 
gitt tillatelse til. Også denne eiendommen ligger i samme LNF-område som det omsøkte tiltaket på 7/72. 
Ettersom boligen ikke faller inn under formålet landbruk, natur eller friluftsområde, er utvidelse/tilbygg av 
eksiterende bygninger ikke tillatt. Det samme gjelder for forbudet mot bygging i 100-meterssonen. 
 
Dette forholdet illustrerer at klageren ikke er konsekvent i sin argumentasjon. Han argumenterer sterkt for 
at naboen skal underlegges strenge bestemmelser, mens han selv ikke følger de samme reglene. De 
fremsatte argumentene om at man ønsker å verne området og sikre allmenne interesser, er dermed 
svekket. Det synes ganske åpenbart at Bekkedals intensjon er å sikre sine private interesser. Dette er 
forhold som taler for at klagen bør tillegges mindre vekt. Uavhengig av dette har kommunen likevel en 
selvstendig plikt til å vurdere de forhold som er påpekt opp mot aktuelt lovverk. 
 
LNF-område 
Statsforvalteren viser i sin behandling til tilgjengelige kartdata hvor man kan se at det omsøkte området er 
ansett som svært viktig friluftsområde av middels brukerfrekvens. Området er beskrevet som gammelt 
rettersted, med fine klatremuligheter på ei ellers ganske flat øy. Det er videre et leke- og 
rekreasjonsområde. 
 
Disse opplysningen ligger ikke til grunn for kommunens behandling. Ut fra kommunens kunnskap er ikke 
området et svært viktig friluftsområde med middels brukerfrekvens. Kommunen er imidlertid kjent med at 
området på godværsdager blir benyttet av skoleklasser og barnehage på utflukt, etter avtale med 
grunneier. Det kan dreie seg om et fåtall dager i løpet av et år. At denne bruken skal legges til grunn i denne 
saken fremstår som merkelig for kommunen. Det vil være i en juridisk gråsone at man skal gi området en 
slik status uten grunneiers medvirkning i en ordentlig planprosess. Det kan her være aktuelt å påpeke at 
planprogram for kommuneplanens arealdel har vært ute på høring med frist 07.06.2022, og arealdelen skal 
utarbeides gjennom en grundig prosess når planprogrammet er vedtatt. Som grunnlag for arealdelen skal 
er kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet og skal sluttbehandles i kommunestyret 22.06.2022. 
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Beskrivelsen Statsforvalteren viser til, kommer mest sannsynlig fra en kartlegging som ble gjort av Lofoten 
friluftsråd for noen år tilbake. Dette er en kartlegging som ikke kan gis rettslige virkninger ettersom dette 
ikke er tatt inn i noen planer med juridiske bindinger. Videre er ikke kartleggingen underlagt høringer eller 
muligheter for uttalelser fra berørte. 
 
I tur og rekreasjonssammenheng benytter lokalbefolkningen derfor områdene på yttersiden av Røstlandet, 
og man benytter i mindre grad strandområdene i de fra før bebygde områdene. Det er også lagt opp 
turløyper og tilrettelagt med gapahuker som er allmenn tilgjengelig på nordsiden av øya. Det omsøkte 
området er ikke et slikt område og en dispensasjon vil påvirke allmenne interesser i liten grad. 
 
Landbruksinteresser er ikke berørt av tiltaket, da det ikke har vært denne type virksomhet i området på 
mange tiår. 
 
Det er ikke kjente naturkartlegginger i området som tilsier at særlige hensyn må tas. 
 
 
Vegrett og eiendomsforhold 
Kommunen har lagt til grunn at retten til adkomst til eiendommen 7/72 er ivaretatt. Dette er basert på 
administrasjonens kunnskap om lokale eiendomsforhold, samt eget arkiv. Dette er ikke dokumentert 
inngående i tidligere saksbehandling da dette er å anses som privatrettslige forhold, og at det ikke er 
kommunens oppgave å avgjøre slike spørsmål. Kommunen skal imidlertid påse at adkomst er sikret i 
forbindelse med nye byggetillatelser. 
 
I skylddelingsforretningen2 for eiendommen gnr. 7, bnr 13, av 29.11.1941 står bl.a: «Alle gamle og 
fremdeles nødvendige veier som går over plassen og felles sjøgrunn bibeholdes uforandret» 
 
Hvis ikke eiendommen 7/72 har tilstrekkelig veirett over 7/13 legger kommunen fremdeles til grunn at 
Eilert Nilsen eier flere eiendommer i området, og besitter tilstrekkelig areal til å kunne sikre adkomst til den 
aktuelle eiendommen. Kommunen kan også i forbindelse med behandlingen av selve byggesaken stille krav 
om at det fremlegges tinglyst erklæring om veirett, slik at dette sikres for ettertiden.  
 
Under vises jordskiftekart for området som viser historiske eiendomsgrenser.  
 
 

 
2 Lofoten sorenskriveri, pantebok 10a, 1942-1943, Dagboknr 1460/1942 
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Jordskiftekart fra 1883 
 

 
Utsnitt av jordskiftekart fra 1959 
 
Slik kommunen vurderer dette vil spørsmålet om veirett være tilstrekkelig belyst for å kunne behandle 
søknaden om dispensasjon. 
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Byggeforbud i strandsonen 
På Regjeringens nettsider fremkommer det en artikkel om tilgang til strandsonen3. Her redegjøres for  
 

Hele befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen. Lovverket er det viktigste virkemiddelet for å 
oppnå dette.  
 

 Reglene for bygging i strandsonen er strengere rundt byer og tettsteder enn i områder med 
lite press på arealene. 

 Årlig sikres friluftsområder langs kysten gjennom ordningen statlig sikring av 
friluftslivsområder. 

 
Planlegging etter plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for å legge til rette for utvikling. 
Samtidig er loven et sentralt redskap for å sikre områder mot inngrep. 
 
Regjeringen er opptatt av å få gode avklaringer mellom bruk og vern. Dette gjøres gjennom 
planarbeidet i den enkelte kommune. 
 
I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse 
om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. 
 
Byggeforbudet er imidlertid ikke absolutt og kan fravikes gjennom planer eller dispensasjoner. 
Det er kommunene som er gitt myndighet til å behandle disse sakene. 
 
I forvaltningen skal kommunene ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser. Forvaltningen skal også skje i samråd med berørte interesser og 
regionale og statlige myndigheter. 

 
Som det fremkommer i teksten over, er kommunene gitt myndighet til å behandle dispensasjonssaker. 
 
I plan- og bygningslovens § 1-8 er det et generelt forbud mot bygging i en avstand på 100 meter fra 
strandsonen. Ifølge kommuneplanens arealdel er det besluttet forbud om bygging i strandsonen i en 
avstand 50 meter fra stranden, i LNF-områder med tillatt spredt boligbygging. Det aktuelle området er et 
rent LNF-område uten tillatt spredt boligbygging, og dermed er det 100-metersregelen som gjelder, og ikke 
50 meter som tidligere er lagt til grunn. 
 
Ser man på intensjonene bak bestemmelsen er denne reglen best tilpasset de tettest befolkede områdene 
rundt Oslofjorden, hvor det er svært vanskelig for folk flest å komme til strandsonen. For Røst sin del er det 
ikke vanskelig å få tilgang til fjæra og strandsonen.  
 
Et annet forhold er at det er vanskelig å praktisere denne regelen på Røst. Historikken tilsier at bygninger er 
plassert nært sjøen en rekke steder. Det er både praktiske og logiske grunner for det. For en rekke 
eiendommer vil det ikke være mulig å bygge 100 meter fra strandsonen. Disse eiendommene vil dermed bli 
verdiløs for eieren hvis det ikke kan åpnes for bebyggelse.  
 
Utvikling av Røst som kommune og samfunn er særdeles viktig for å sikre bærekraft for fremtiden. 
Kommunen prøver så godt man kan, selvsagt innenfor lovverk og forskrifter, å bruke skjønn for på best 
mulig måte å tilrettelegge for utvikling av røstsamfunnet. Røst kommune er opptatt av tilrettelegging for 
satsinger av denne typen for at folket som bor her skal trives. 
 
Estetikk 
Vurdering av hva som er god og dårlig estetisk utforming vil være skjønnspreget. I plan- og bygningslovens 
§ 29-2 – Visuelle kvaliteter fremkommer: 

 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/strandsonen/id2076261/ 
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Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering. 

 
Det er utgitt en statlig veileder om praktisering av denne bestemmelsen, Rundskriv H 07/974. Om «god 
estetisk utforming» sier rundskrivet bl.a. at det her ligger et krav om en viss grad av estetisk kvalitet, uten 
nærmere utdyping. Kravene til dokumentasjon vil variere med tiltakets funksjon og plassering, slik at det 
må kunne stilles krav om en grundigere dokumentasjon for dominerende tiltak enn for mer alminnelig 
bebyggelse.   
 
Formuleringen «gode visuelle kvaliteter» stiller positive kvalitetskrav i motsetning til uttrykket «rimelige 
skjønnhetshensyn» som angir en minstenorm. Gjeldende lovformulering både stadfester og viderefører den 
skjerpelsen som kom inn i loven i 1995. Det presiseres i lovmotivene at krav til visuelle kvaliteter må bygge 
på faglige kvalitetsnormer knyttet til elementer ved tiltaket som høyde, volum, materialvalg, samspill 
mellom flater m.m. 
 
Det er i tidligere behandling av saken påpekt at bygningen mangler gode visuelle kvaliteter, ved at modulen 
har en enkel utforming. Kommunen har ingen spesifikke retningslinjer eller kriterier for hvordan et slikt 
skjønn skal utøves. Røst har mange ulike stilarter og det vil være vanskelig å skille ut tiltak som bryter med 
bestemmelsen i plan og bygningsloven. Sett opp mot rundskriv H-07/97 vil både plassering i terreng, 
utforming, materialvalg og forholdet til omgivelsene ikke tilsi at man kan avslå søknaden etter dette punkt. 
 
Kommunen mener derfor fortsatt at estetikkbestemmelsen i § 29-2 ikke kan benyttes for å omgjøre 
vedtaket i denne sak. 
 
Vilkår for dispensasjon 
 
I plan og bygningslovens § 19-2 fremgår bl.a.: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale 
interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
 
Kommunen kan ikke se at en dispensasjon er i strid lovens formålsbestemmelse. I § 1-1 – Lovens formål, er 
første setning: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner.» 
 
I dette tilfellet er det redegjort for at tiltaket skal benyttes i forbindelse med utleie/næring. Dette kan bidra 
økt turisme, og ellers positive ringvirkninger for samfunnet. Selv om tiltaket er begrenset til en enhet, vil 
det likevel øke overnattingskapasiteten totalt på Røst. Tiltaket samsvarer også med målsettinger i den nye 
kommuneplanens samfunnsdel, som er ute på høring. Her står det bl.a. «Tilrettelegge for et allsidig og et 
fremtidsrettet overnattingstilbud» som en av målsettingene. 
 
Det er heller ikke fremkommet at tiltaket er i strid med nasjonale eller regionale interesser, eller at disse er 
vesentlig tilsidesatt. 
 
En mulig ulempe med å gi dispensasjon vil være at det er presidensskapende. I så fall er det allerede 
innvilget en del dispensasjoner lokalt, og hvor det allerede er gitt en åpning for å fravike fra avstandskravet. 
Ulempene med tiltaket begrenses til å gjelde naboens egeninteresse. Ut fra at tiltaket kan generere 
næringsvirksomhet anses fordelene med tiltaket være større enn ulempene. 
 
 

 
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-0797/id108136/ 
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Konklusjon og anbefaling 
 
 
Vilkårene for dispensasjon anses å være oppfylt. Likeså er begrunnelse for å innvilge dispensasjon 
beskrevet i saksfremlegget over. 
 
 
 
 

 Vigdis Bolås  
 Kommunedirektør  
   
   

 
 

Saksbehandler: Tom Ragnar Pedersen  
 
Vedlegg: 

1 Vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av hytte - Røst kommune.pdf 
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E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  16.05.2022  2022/1325 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  21.02.2022  2021/211 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Stine Hagen, 75531648 
  
 
 
  

Røst kommune 
 
8064 Røst 
 
 

  

 

Vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av hytte - 
Røst kommune – Vedtaket oppheves 

Vi viser til kommunens oversendelse av sakens dokumenter den 21.02.22. Vi har vurdert saken og 
kommet til følgende  
 
 

vedtak: 
 

Klagen fra Ole Bekkedal er tatt til følge.  
 
Statsforvalteren i Nordland opphever Røst kommunes vedtak i sak 21/46, datert 29.11.21. Vi 
har kommet til at vilkårene for dispensasjon verken er tilstrekkelig begrunnet eller 
behandlet, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Statsforvalteren sender saken tilbake til 
kommunen for ny behandling.  
 
Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
 

*** 
 
Klagen er behandlet etter plan- og bygningsloven § 19-2, jf. forvaltningsloven § 34. Statsforvalteren 
kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de 
synspunkter som klager legger fram, og vi kan ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. 
Vi kan stadfeste, omgjøre eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny 
behandling. Ved prøving av det frie skjønn skal vi legge stor vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyret. 
 
Sakens bakgrunn 
Statsforvalteren legger til grunn at partene er kjent med sakens historikk, og gir derfor ikke en 
fullstendig gjennomgang av all korrespondanse som er utvekslet mellom klager og kommunen. I 
det følgende gjengis likevel hovedtrekkene i sakens utvikling. For øvrig viser vi til kommunens 
saksfremstilling ved behandling av saken. 
 

95



  Side: 2/10 

Saken gjelder klage på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt byggeforbudet i 
strandsonen, for oppføring av brakkemodul på eiendommen gnr. 7 bnr. 72, på Pisselberget i Røst 
kommune. 
 
Tiltakshaver Eilert Nilsen sendte byggesøknad datert 28.07.21 for oppføring av tiltaket. Begrunnelse 
for søknaden var tiltakshavers plan om å bruke bygget til utleie. Tiltakshaver omtalte beliggenheten 
som unik med god utsikt i alle retninger, og et spektakulært tilbud for turister som vil kunne styrke 
mulighetene for tilreisende.   
 
Saken ble sendt på høring hos relevante offentlige myndigheter, inkludert Statsforvalteren i 
Nordland. Det fremkom ingen innvendinger. Statsforvalteren svarte ikke innen fristen.   
 
Nabo Ole Bekkedal innga merknad pr. e-post den 01.11.21, hvor han ga uttrykk for at han ikke 
ønsket at det skulle gis tillatelse til tiltaket. Innsigelsen fra Bekkedal ble ikke tatt til følge idet den 
innkom etter fastsatt frist.  
 
Formannskapet behandlet søknaden 09.11.21. Saken ble besluttet utsatt i påvente av ytterligere 
dokumentasjon fra tiltakshaver, og ny behandling ble foretatt 29.11.21. I tråd med 
administrasjonens innstilling vedtok formannskapet som sak 21/46 å innvilge søknaden om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø.   
 
Som medeier i naboeiendommen gnr. 7 bnr. 13, påklagde Bekkedal vedtaket 21.12.21. Klagen var i 
all hovedsak likelydende med innsigelsene han fremsatte før behandlingen i formannskapet. Klagen 
var begrunnet med at tiltaket ikke var i samsvar med flere punkter i vedtatt kommuneplan, og at 
området var avsatt til LNF(R)-område. Klager anførte også at tiltaket var innenfor 
byggeforbudssonen i 100-metersbeltet til sjø, idet det omsøkte tiltaket er ønsket plassert 20 meter 
fra sjøen. Videre anførte han at tiltaket ikke var tilpasset nærmiljøet eller harmoniserte med 
gårdslivet for øvrig, at dokumentasjonen som viste tiltakets plassering i realiteten var feilplassert i 
søknadsskissen, at tiltaket ikke var i tråd med tilpasset byggeskikk i kommunen, at det ikke var sikret 
avtalt lovlig adkomst til vei, at tiltaket ville føre til store inngrep i naturen, at tiltaket stred mot 
naturmangfoldlovens forskrift § 48, og at tiltakshavers søknad var ubegrunnet. Klager viste også til 
forskrift om Røstøyan landskapsvernområde, og til klagers eget forslag om tomtebytte med klager 
som forsøk på minnelig løsning. 
 
Formannskapet foretok forberedende klagebehandling i saken den 19.01.22, og vedtok enstemmig 
som sak 22/2 at klagen ikke skulle tas til følge. Saken ble så oversendt Statsforvalteren for endelig 
klagebehandling.  
 
Statsforvalterens vurdering av saken 
 
Innledende merknader 
Statsforvalterens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige 
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de 
opplysninger klager har fremlagt. 
 
Statsforvalteren finner at saken er tilstrekkelig opplyst til å fatte vedtak, jf. forvaltningsloven § 33 
femte ledd. Bekkedal har som medeier i naboeiendommen klagerett, og klagen er rettidig fremsatt, 
jf. forvaltningsloven §§ 28, 29 og 32. 
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Lov- og plangrunnlag  
Oppføring av bygg er et tiltak som omfattes av pbl. § 1-6 første ledd. Etter andre ledd skal ikke tiltak 
utføres i strid med lov, forskrift eller plan. Det fremgår videre av pbl. § 20-1 første ledd bokstav a, jf. § 
20-2, at oppføring av bygning er et søknadspliktig tiltak.  
 
Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse følger av lovens § 1-1. I bestemmelsens første ledd 
har lovgiver inntatt at loven skal fremme «bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner.» I fjerde ledd heter det at «(p)lanlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på 
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.» 
 
Det omsøkte tiltaket ligger i et område som i kommuneplanens arealdel 2008-2020, vedtatt 16.06.09, 
er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). Det følger av pbl. § 11-6 at kommuneplanen 
med bindende virkning fastsetter fremtidig arealbruk. 
 
På nettsiden til Røst kommune ble det 27.04.22 kunngjort at Røst formannskap den 06.04.22 fattet 
enstemmig vedtak om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2023 – 2034 og 
kystsoneplan for Røst kommune, i henhold til pbl. § 11-5. Programmet ble lagt ut på høring i 6 uker, 
med frist for innspill og merknader til det foreslåtte programmet satt til 07.06.22. Arealplanen 
vedtatt i 2009 er dermed fortsatt gjeldende.  
 
Av tilgjengelige kartdata kan vi se at det omsøkte området er ansett som svært viktig friluftsområde 
av middels brukerfrekvens. Området er beskrevet som gammelt rettersted, med fine 
klatremuligheter på ei eller ganske flat øy. Det er videre et leke- og rekreasjonsområde.  
 

 
 
Det omsøkte tiltaket ligger også i sin helhet innenfor byggeforbudet i strandsonen, som følger av pbl. 
§ 1-8.  
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LNF(R)-område 
Det omsøkte området ligger i et LNF(R)-område, hvor det ikke er tillatt med spredt bygging.  
 
Bestemmelsen om LNFR-formål er inntatt som § 11-7 andre ledd nr. 5 i plan- og bygningsloven, og 
omfatter «områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 
reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell betydning for 
friluftslivet. Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til 
landbruk og reindrift», se forarbeidene, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 215.  
 
Av kommuneplanen fremgår det i § 4.1:  
 

«Røst er en liten landbrukskommune, hvor landbruket primært er tuftet på sauehold med helårs 
utmarks-/ innmarks beite. I og med at kommunens arealer er meget begrenset er det behov for en 
forutsigbar forvaltning av produksjonsarealene og kulturlandskapet.» 

 
Det fremgår ikke av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel (KPA) at det kan tillates oppført 
bygg i det omsøkte området. Anlegg av fritidsbolig med utleie i område avsatt til LNFR-formål, er 
dermed i strid med planen, og avhengig av dispensasjon fra någjeldende arealformål.  
 
Strandsone 
Plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd fastsetter et generelt forbud mot tiltak i 100-metersbeltet 
langs sjø, med mindre annen byggegrense uttrykkelig er fastsatt i plan. Andre ledd viser bakgrunnen 
for forbudet, hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser. Hensynet bak bestemmelsen om byggeforbud er å sikre allmenheten rett til fri ferdsel og 
friluftsliv ved kysten, samt å sikre det biologiske mangfold og strandsonens spesielle verdi som 
livsgrunnlag for plante- og dyreliv, se forarbeidene, Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) s. 63 flg. 
 
Det omsøkte området ligger etter det Statsforvalteren kan se i sin helhet innenfor strandsonens 100- 
metersbelte langs sjø. I KPA står det under punkt 4.1.1 at «(u)avhengig av formål kan ikke bygninger og 
bygningsmessige tiltak lokaliseres nærmere enn 100 m fra sjøen, 30 m fra vann eller vassdrag og ikke 
nærmere privat veg enn 4 meter.» Kommunen har i saksutredningen uttalt at byggegrensen er 50 
meter fra sjøen. Ut fra sakens opplysning er det omsøkte tiltaket i sin helhet tiltenkt plassert 
innenfor både 100 og 50 meter fra sjøen, og det krever altså også her at tiltaket får dispensasjon fra 
byggeforbudet i strandsonen for at bygningen kan oppføres. 
 
Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen hjemmel til å innvilge enkeltstående tillatelser etter 
konkret vurdering av søknader om dispensasjon. Vurderingen av dispensasjonsvilkårene er todelt, 
og følger direkte av lovens ordlyd, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse 
for øvrig, eller nasjonale og regionale interesser, blir «vesentlig tilsidesatt». I tillegg må «fordelene» 
ved å gi en dispensasjon «være klart større enn ulempene» etter en samlet vurdering. Vilkårene er 
kumulative, som vil si at begge vilkårene må være oppfylt.  
 
Det er kun i de tilfeller hvor kommunen kommer til at de rettslige vilkårene er oppfylt, at de «kan» 
innvilge dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 første ledd. Lovgivers valg av ordlyden «kan» henviser altså til 
kommunens skjønnsmessige adgang til å gi dispensasjon eller ikke i de tilfeller vilkårene etter loven 
er oppfylt. Det er sikker rett at det må foretas en konkret vurdering av begge vilkårene for den 
enkelte søknad. 
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En dispensasjon er ikke en rettighet som sådan, det er en tillatelse til å fravike hovedregelen, og kan 
bare gis under de ovennevnte vilkår. Dispensasjonen endrer altså ikke en plan, men gir tillatelse til å 
fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder.  
 
Det følger både av ordlyden i pbl. § 19-2 andre ledd og av forarbeidene at terskelen er lagt nokså 
høyt for at dispensasjon kan innvilges der hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, se Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) punkt 6.19, side 242 flg. 
 
Om den høye terskelen for dispensasjon fremgår det av forarbeidene på side 242: 
 

«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er 
det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter 
reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.» 

 
Den klare hovedregelen er altså at planer skal følges inntil de oppheves eller endres. Dersom 
kommuner regelmessig gir dispensasjon, vil dette kunne undergrave planen og føre til at utviklingen 
i området ikke blir i samsvar med det planen legger opp til. En tillatelse til å føre opp en bygning på 
det omsøkte området er i denne saken er som nevnt dermed både avhengig av dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-formål, lovens formål, og byggeforbudet i strandsonen. 
 
Vurdering av lovens vilkår for å kunne dispensere er underlagt rettsanvendelsesskjønn, som kan 
overprøves fullt ut. 
 
Vurdering av kommunens vedtak og forberedende klagebehandling 
Kommunen har konkludert med at vilkårene for å dispensere fra kommuneplanens arealdel er 
oppfylte. Statsforvalteren finner imidlertid at kommunens begrunnelse for å innvilge dispensasjon er 
mangelfull. Dette, samt øvrige uttalelser fra kommunen, vil vi redegjøre for i det følgende.  
 
Krav til begrunnelse 
Vedtaket mangler konkrete referanser til de rettslige grunnlagene som kommunen har 
anvendt i vurderingen, og en begrunnelse som viser hvordan kommunen har vurdert vilkårene i 
saken. 
  
Etter forvaltningsloven § 24 skal enkeltvedtak begrunnes, og begrunnelsen skal angis samtidig med 
at vedtaket treffes. Forvaltningsloven § 25 viser til begrunnelsens innhold. Forvaltningen skal både 
vise til de rettslige og de faktiske vurderinger som er gjort i saksbehandlingen. En begrunnelse som 
viser at forvaltningen har foretatt en skjønnsvurdering, hvor de relevante hovedhensynene er 
vurdert og på hvilken måte de har vært vektlagt, vil bidra til at søker får nødvendig og tilstrekkelig 
informasjon til å forstå avgjørelsen. Et begrunnet vedtak vil også fremme grundighet og nøyaktighet i 
forvaltningens saksbehandling. Kravene til begrunnelsens innhold må tilpasses etter hva avgjørelsen 
gjelder. 
  
Manglende begrunnelse vanskeliggjør det både ovenfor klager og Statsforvalteren å se hvordan 
kommunen har behandlet vedtaket, og hvilke momenter som har blitt vektlagt i vurderingen. 
Statsforvalteren ber kommunen om å ta hensyn til dette når de skal behandle på dette og fremtidige 
vedtak.  
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Vi viser til uttalelse fra Sivilombudet i sak 2011/2012, hvor ombudet uttaler følgende om hvilke krav 
som stilles til begrunnelse av dispensasjonsvedtaket: 
 

«Det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. § 19-2 at 
det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene 
munnet ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi 
dispensasjon, og heller ikke konkludert med om vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er 
oppfylt. En slik mangel begrunnelsen etterlater et inntrykk av at fylkesmannen ikke har vurdert 
hvorvidt vilkåret er oppfylt. (…) 
 
Som nevnt innledningsvis, er det kun der vilkårene i § 19-2 annet ledd første og annet punktum er 
oppfylt at forvaltningen har rettslig adgang til å gi dispensasjon. Når det ikke fremgår av vedtaket 
at det ene vilkåret er vurdert, er dette en mangel ved begrunnelsen som kan tyde på svikt ved selve 
avgjørelsen.» 

 
Vurdering av kommunens vedtak om dispensasjonstillatelse  
Kommunen har i dispensasjonsvedtaket ikke foretatt en konkret vurdering av 
dispensasjonsvilkårene.  
 
Lovens første vilkår om «vesentlig tilsidesettelse» i pbl. § 19-2 annet ledd er fraværende i 
kommunens behandling. Dette innebærer at saksfremlegget ikke tjener som begrunnelse for 
hvorfor kommunen finner at vilkårene for dispensasjon er oppfylt.  
 
Lovens andre vilkår er at «fordelene må være klart større enn ulempene» ved å innvilge 
dispensasjonen. Heller ikke dette vilkåret er tilstrekkelig selvstendig og konkret vurdert av 
kommunen. Kommunen har vist til at tiltaket skal benyttes som utleie, som kan bidra til økt turisme 
og ellers gi positive ringvirkninger for samfunnet. Overnattingskapasiteten vil øke på Røst, selv om 
det er begrenset til én enkelt enhet. Som ulempe har kommunen nevnt utseende til bygget. 
Kommunen konkluderer så med at «fordelene med tiltaket vil ha en overvekt i forhold til ulempene». 
Ulempene er ikke i tilstrekkelig grad vurdert, jf. blant annet naturhensyn, og det er heller ikke vist til 
hvordan kommunen har lagt til grunn at fordelene er «klart større» enn ulempene.  
 
Statsforvalteren har vurdert hvorvidt manglene ved begrunnelsen i vedtaket kan anses reparert ved 
formannskapets forberedende klagebehandling. Vi kan ikke se at dette er gjort.  
 
Blant annet har kommunen uttalt at de har vurdert tiltakshavers begrunnelse i søknaden opp mot 
hensynene bak bestemmelsen, og dermed kommet frem til at det er grunnlag for å fravike 
kommuneplanen i denne saken. Statsforvalteren kan ikke se at kommunen har vurdert 
begrunnelsen opp mot hensynene i kommuneplanen. Hensynene i planen er slik vi leser vedtaket 
ikke nevnt, og det fremkommer ingen steder at det er konkret vurdert eller begrunnet.  
 
Kommunen uttaler videre at de som lokal myndighet har adgang til å dispensere fra kravene gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 19-2. Statsforvalteren er usikker på om 
kommunen har forstått bestemmelsen på riktig måte. Vi er riktignok enig med kommunen i at de 
som lokal myndighet har anledning til å innvilge dispensasjon, men denne myndigheten gjelder først 
etter at kommunen har gjort en selvstendig, konkret og tilstrekkelig vurdering av de rettslige 
vilkårene og kommet til at disse er oppfylt. Sakens faktum skal vurderes i tolkningen av vilkårene.  
Det er først når vilkårene anses oppfylt at kommunen kan velge å dispensere fra kommuneplanen. 
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Kommunen har ikke anledning til å dispensere fra kravene eller de rettslige vurderingene som skal 
gjøres etter loven.  
 
Kommunen har i dispensasjonsvedtaket ikke nevnt eller vurdert byggeforbudet i strandsonen som 
følger av pbl. § 1-8, og som også er inntatt i KPA. Det er på det rene at det omsøkte tiltaket ligger i 
strandsonen. Kommunen må da foreta en selvstendig og konkret vurdering av det i denne saken kan 
dispenseres fra strandsoneforbudet i KPA. Plan- og bygningslovens formål i pbl. § 1-1 skal også 
vurderes.  
 
Kommunen uttaler i den forberedende klagebehandling at bestemmelsen om strandsonevern er 
utfordrende på Røst, da det er mye strandlinje og forholdvis lite areal tilgjengelig. Videre uttaler de 
at en stor andel av husene på Røst ikke kunne vært tillatt dersom lovens ordlyd om strandsonevern 
ble fulgt bokstavelig. På bakgrunn at dette uttaler kommunen at det dermed ble lempet på 
bestemmelsen hvor man har tillatt en lavere grense i enkelte områder. På bakgrunn av tidligere 
praksis har dermed kommunen her valgt å gi dispensasjon fra kravene i bestemmelsen. Vi kan ikke 
se at uttalelsen er nærmere begrunnet eller konkretisert.   
 
Basert på kommunens uttalelser bemerker vi at kommunen i kommuneplanens arealdel riktignok 
vedta lempeligere krav til blant annet strandsonebygging. Dette skal imidlertid gjøres gjennom en 
demokratisk og helhetlig planprosess, ikke gjennom enkeltvis dispensasjonssøknader. Dersom det 
innvilges dispensasjon fra bestemmelsen, skal dette være konkret begrunnet i at vilkårene er 
oppfylt.  
 
Kommunen må i den nye behandlingen vurdere den konkrete saken opp mot vilkårene i pbl. § 19-2. I 
tillegg må kommunen se på formålsbestemmelsen i pbl. § 1-1.  
 
Allerede på dette punktet har vi besluttet at saken må oppheves og sendes tilbake til kommunen for 
ny behandling. Basert på uttalelser i kommunens vedtak og forberedende klagebehandling ser vi 
imidlertid behov for å gjøre noen ytterligere bemerkninger. 
 
Øvrige bemerkninger 
Uttalelser om estetikk 
Kommunen uttaler i vedtaket: 
 

«Kommunen skal gjøre en vurdering av estetikken i tiltaket. I denne sak må man kunne være kritisk 
til utseende. Bygget har en et utseende som ligger nært opp til en brakke. Det er kun et vindu i den 
ene enden og en dør i motsatt ende. Plasseringen oppå Pisselberget vil gi et forsterket negativt 
inntrykk av bygget. Dette taler mot å gi dispensasjon.  
 
På en annen side har ikke Røst kommune egne retningslinjer for estetikk. I bestemmelsen i 
kommuneplanen fremkommer følgende føring for arealforvaltningen:  
 

 Det skal sikres god og tilpasset byggeskikk i kommunen (jfr pbl § 20-4, pkt 2) 
 

Hva som ligger i god og tilpasset byggeskikk vil være en skjønnsmessig vurdering. I denne saken 
kan det være grunn til å tvile om kravet er oppfylt.» 

 
Også i den forbedrende klagebehandlingen uttaler kommunen at tiltaket mangler gode visuelle 
kvaliteter, ved at modulen har en enkel utforming. Den skjønnsmessige vurderingen av de visuelle 
kvalitetene skal gjøres av kommunen, men de uttaler at de ikke har noen spesifikke retningslinjer 
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eller kriterier for utøvelsen av slikt skjønn. Videre uttaler de at de ikke kan se at de kan bruke pbl. § 
29-2 for å omgjøre vedtaket.  
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 29-2 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det 
etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til det funksjon 
og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Bestemmelsen er i tråd med 
formålsbestemmelsen i § 1-1, som sier at hensynet til estetisk utforming av omgivelsene skal 
ivaretas i den enkelte byggesak. Det følger av forarbeidene at kravet skal tolkes relativt i forhold til 
tiltakets størrelse og synlighet. I den nye vurderingen må kommunen vurdere tiltakets størrelse opp 
mot plasseringen. I tillegg skal kommunen vurdere bygget med omgivelsene, hvor avvik fra dette 
skal begrunnes som faglig begrunnede valg. Det er ikke saksbehandlers personlige smak som skal 
være avgjørende, men en vurdering av om tiltaket er godt eller dårlig utformet ut fra faglige 
kvalitetsnormer.   
 
Vurderingen av visuelle kvaliteter hører under bygningsmyndighetenes forvaltningsskjønn. Selv om 
det ikke er oppført retningslinjer for dette i KPA, kan kommunen, og spesielt kommunens fagorgan, 
vurdere de estetiske reglene opp mot plan- og bygningsloven. Om det er en ulempe som skal 
vektlegges, og i hvilken grad den skal vektlegges, mot fordelene av tiltaket må videre behandles 
under dispensasjonsvilkårene.  
 
Vi bemerker også at siden denne vurderingen strengt talt skulle vært gjort når 
dispensasjonssøknaden ble vurdert av kommunen, vil det i realiteten ikke vil være tale om et nytt 
argument i omgjøringsvurderingen. 
 
Uttalelser om tiltakshavers begrunnelse 
Klager påpekte at tiltakshavers begrunnelse i søknaden ikke var god nok. Kommunen har til dette i 
den forberedende klagebehandling tatt klagers synspunkter «til orientering», uten å kommentere 
disse nærmere.  
 
I den nye behandlingen ber vi kommunen behandle klagers anførsler. Etter vår vurdering henger 
klagers anførsel sammen med kommunens mangelfulle begrunnelse i vedtaket.  
 
Uttalelse om atkomst 
Klager har anført at tiltakshaver ikke har lovlig atkomstvei til eiendommen. Kommunen har lagt til 
grunn at atkomsten er avklart, og at det er grunn til å tro at det er beskrevet en atkomstrett i et 
tidligere dokument for eiendommen. Utover dette ønsker ikke kommunen å ta stilling til 
atkomstretten, da dette er et privatrettslig tema. 
 
Av sakens dokumenter kan ikke vi se at tiltakshaver har fremlagt dokumenter som tilsier at han har 
rett til å bygge vei til eiendommen, eller har annen lovlig atkomstrett. Kommunen har som nevnt 
anført at det er grunn til å tro at det foreligger slikt dokument. I den nye vurderingen ber vi 
kommunen begrunne dette nærmere, og knytte dette opp mot en vurdering av pbl. § 27-4 hvor 
kravet til atkomstvei er oppført som et vilkår for at det kan gis tillatelse. Dersom kommunen finner 
at det her er tale om et privatrettslig tema skal også dette begrunnes med hjemmel i en vurdering av 
faktum opp mot pbl. § 21-6.  
 
Uttalelse om naturmangfoldloven 
Kommunen har i vedtaket uttalt at de ikke kjenner til forhold som strider mot naturmangfoldloven, 
og at «(s)aken er oversendt Statsforvalteren i Nordland som har et særlig ansvar i forhold til 
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Naturmangfoldsloven. Statsforvalteren har ikke gitt tilbakemelding på høringen, og det må derfor antas at 
det ikke er forhold som tilsier at man må ta særlige hensyn ut fra Naturmangfoldsloven.» 
 
Til dette bemerker vi at det er et krav etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 at lovens miljørettslige 
prinsipper skal gjøres rede for, og at disse skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Det skal fremgå av beslutningen hvordan prinsippene i nml. §§ 8 – 12 er vurdert 
og vektlagt. Vurderingene etter naturmangfoldloven skal inngå i dispensasjonsvurderingen etter pbl. 
§ 19-2. Det følger av krav i nml. § 8 at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap.  
 
Kommunen er offentlig myndighet, og har som førsteinstans behandler av dispensasjonssøknader 
altså selv et særlig ansvar for å vurdere dispensasjonssøknadene opp mot bestemmelsene i 
naturmangfoldloven før vedtak blir fattet. Statsforvalteren får hvert år flere hundre 
dispensasjonssaker på høring, og det faktum at Statsforvalteren ikke har uttalt seg i denne saken 
kan ikke legges til grunn som om at det ikke foreligger forhold som må hensyntas.  
 
Vurderingen av naturmangfoldloven vil være vesentlig for å vurdere vilkårene i 
dispensasjonsvurderingen, og kommunen må i den nye behandlingen vurdere disse konkret.         
 
Avsluttende bemerkninger 
Konkrete og tilstrekkelige begrunnelser gjør det synlig både ovenfor klager, tiltakshaver og 
klageinstans hvilke hensyn som ligger til grunn for avgjørelsen fra kommunen. I denne saken er det 
vår vurdering av begrunnelsen er såpass mangelfull, at vi ikke kan foreta en konkret vurdering av 
saken.  
 
I tråd med plan- og bygningslovens system om at myndigheten til å innvilge dispensasjon er tillagt 
kommunen, har vi kommet til at det i denne saken er mest hensiktsmessig å hjemvise saken til 
fornyet behandling hos kommunen. Vilkårene for dispensasjon er rettslige vilkår som må være 
oppfylt og forankret i eller i medhold av lov, før kommunen kan utøve sitt frie skjønn under det 
kommunale selvstyret. Kommunen må altså i sin nye vurdering av saken knytte vurderingene av 
søknadene og begrunnelsen av vedtaket opp mot en konkret vurdering av vilkårene i pbl. § 19-2, 
både når det gjelder dispensasjon fra LNF(R)-formålet i KPA og forbudet mot bygging i strandsonen 
etter pbl. § 1-8. I tillegg må kommunen vurdere naturmangfoldloven konkret.  
 
Vi understreker at vi ikke har tatt stilling til utfallet av en vurdering av dispensasjonssøknaden. 
Kommunens nye vedtak kan på vanlig måte påklages til Statsforvalteren, jf. pbl. § 1-9.  
 
Konklusjon 
Klagen har ført frem. Vi har opphevet Røst kommunes vedtak i sak 21/46.  
 
Vilkårene for dispensasjon følger av pbl. § 19-2, og vilkårene er kumulative, som betyr at begge må 
være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Vi kan ikke se av kommunen begrunnelse at 
vilkårene er konkret behandlet, og hjemviser dermed saken tilbake til kommunen for ny behandling.  
 
Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. 
 
 
Med hilsen 
 
Lill Hildonen (e.f.) 
kst. underdirektør 

  
 
Stine Hagen 
seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 

Ole Konrad Bekkedal Finstad Hageby 55 1423 Ski 
Eilert Hagerup Nilsen Hammarsveien 10 8064 Røst 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/36 Formannskapet 15.06.2022 
 
 
 

Deltakelse på Nor-Fishing 2022 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
1. Røst kommune deltar på Nor-Fishing sammen med næringsaktører på Røst. Det legges til grunn at 

felleskostnader deles likt mellom aktørene og kommunen dekker sin forholdsmessige andel 
innenfor en økonomisk ramme på kroner 12.000. Reise- og oppholdskostnader for representasjon 
på messen kommer i tillegg.   

 
2. Kr 12 000 dekkes av midler i budsjettet avsatt til strategisk næringsplan, handlingsplan 2022. Reise- 

og oppholdskostnader for representasjon på messen dekkes av reisebudsjettene til de kommunale 
deltakerne. 
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Saksopplysninger 
Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i 
dag en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for 
næringen og aktører fra hele verdikjeden deltar som utstillere, besøkende eller som bidragsytere på faglige 
samlinger. Under Nor-Fishing arrangeres en rekke seminarer, konferanser, presentasjoner, foredrag og 
debatter som bidrar til å holde de besøkende faglig oppdatert. Disse arrangementene er til dels styrt av 
Stiftelsen Nor-Fishing, dels av utstillere, institusjoner og bedrifter. De fleste arrangementer er korte og 
kompakte, og de aller fleste er gratis å delta på.   

Messen arrangeres hvert andre år i Trondheim, i år fra 23.-26. august. Tilsvarende messe for 
havbruksnæringa, Aqua Nor, arrangeres også hvert andre år (oddetall) i Trondheim.  

  

Vurderinger 
Produsentforeninga på Røst har i mange år samarbeidet om tiltak som hele næringa har nytte av. I 2018 
deltok fiskeindustribedriftene og kommunen på en felles Røst-stand på Arena Nordland. Nordland 
fylkeskommune har ytt tilskudd til Arena Nordland. Bidraget er i størrelsesorden en halv million kroner og 
dekker profilering, koordinering, fellesaktiviteter, felleskostnader som transport, bl.a.   

Blant tilbakemeldingene fra deltakerne fra 2018 var ønsket om bedre plassering. Området Arena Nordland 
har fått i år, har bedre plassering og en forholdsmessig høy kvadratmeterpris. Grunnkostnaden på området 
som Arena Nordland har fått, er en arealleie på 3.978 kr./m2 og Røst har bestilt 15 m2. I tillegg kommer leie 
av innredning på eget areal som stoler, bord, tv-skjerm (evt. for fremvisning av bilder fra Røst) og kjøleskap. 
I 2018 la Røst inn en større innsats i profilering og fikk utarbeidet egne messevegger, brosjyre med 
presentasjon av fiskerinæringa, havna og servicetilbud til flåte og mannskap på Røst. Standen var godt 
besøkt og tilbud om banka tørrfisk og forfriskninger fra kjøleskapet var (som alltid) populært hos besøkende 
og publikum. Deltakerne dekker egne kostnader for reise og opphold.   

I 2018 deltok Røst kommune på messa med ordfører og næringssjef. Formålet var profilering av Røst, bistå 
på stand med å ta vakter, delta på relevante faglige arrangementer, m.v. Det å være oppdatert på hva som 
rører seg i næringa, treffe folk, lære om ny teknologi, osv. er ikke irrelevant for kommunen som vertskap og 
tilrettelegger for fiskerinæringa.   

Produsentforeninga på Røst er forespurt om deltakelse med felles stand i år, og følgende har bekreftet: 
John Greger AS, Røst Sjømat AS, AS Glea, Jangaard avd. Røst og Røst Trandamperi. Dersom kommunen skal 
delta på messen på Røst-standen, er det også rimelig at kommunen dekker en forholdsmessig andel av 
felleskostnaden.   

Arbeidet med å bestemme hvordan standen skal profileres og møbleres, pågår frem mot august. 
Messeveggene våre som ble produsert til Nor-Fishing i 2018 ligger på lager og noen av disse kan 
gjenbrukes. Det er i utgangspunktet ikke tenkt å produsere nytt felles profileringsmateriell da kostnaden er 
høy.   

Av overnevnte grunner kjenner man ennå ikke totalkostnaden for kommunens deltakelse. Det er gjort et 
kalkulatorisk overslag, og Formannskapet bes om å gi tilskudd innenfor en økonomisk ramme.   

 

Konklusjon og anbefaling 
 
Profilering av Røst som fiskerikommune er viktig og Nor-Fishing er en av de største fag-arenaene for dette. 
Nor-Fishing er også en viktig møteplass og læringsarena, og det vurderes som viktig at kommunen støtter 
opp om sine næringsaktører.  
Basert på overstående informasjon og vurderinger, foreslås følgende forslag til vedtak:  
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Røst kommune deltar på Nor-Fishing sammen med næringsaktører på Røst. Det legges til grunn at 
felleskostnader deles likt mellom aktørene og kommunen dekker sin forholdsmessige andel innenfor en 
økonomisk ramme på kroner 12.000. Beløpet dekkes av midler i budsjettet avsatt til strategisk næringsplan, 
handlingsplan 2022. Reise- og oppholdskostnader for representasjon på messen kommer i tillegg og dekkes 
av reisebudsjettene til de kommunale deltakerne.   
 
 
 
 
 
 

 Vigdis Bolås  
 Kommunedirektør  
   
   

 
 

Saksbehandler: Hilde Grimstad  
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