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Innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner prosjektplanen for prosjektet ”Gleden ved å leve
naturvennlig – Stetind” med de målsettinger, strategier og aktiviteter som framgår av
prosjektplanen.
2. Prosjektets økonomi med tilhørende handlingsplanen godkjennes som grunnlag for
kommunens arbeid med budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.
Kommunal egenandel, kr 1 000 000,- innarbeides i budsjettet for 2010, hvorav
midler til bygningsmessige tiltak, kr 700 000,- dekkes inn ved låneopptak. Resterende
egenandel, kr. 300 000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2010 og dekkes inn over de
kommunale næringsfond..
3. Kommunestyret godkjenner organisering av prosjektet med tilhørende mandat, slik
det framgår av saksutredningen. Som formannskapets representant i styringsgruppa
utpekes: ___________________
Kommunestyret godkjenner forslag til avtale mellom Tysfjord kommune og Reiseliv i
Hamsuns Rike tilknyttet selskapets bistand i prosjektet, jf. hovedaktivitet nr. 7, pkt. 6.2 i
prosjektplanen.
Saksutredning:
Prosjektet ”Gleden ved å leve naturvennlig - Stetind” er et samarbeidsprosjekt mellom Råd
for øko-filosofi og Tysfjord kommune.
Prosjektet baserer seg på Stetindprosjektet og Tysfjord kommunestyre sitt vedtak av
17.03.2009 om å videreføre og konkretisere konklusjoner og tiltak knyttet til natur- og
kulturbasert turisme, herunder de konklusjoner som kom fram som resultat av forstudiene
”Mulighetsstudie Stetind” og ”Samverkan för tilväxt Galliväre – Tysfjord”.
Prosjektet baserer seg videre på Råd for øko-filosofi sin beslutning i 2008 om å utvikle og å
markere Stetind som et ”symbol for naturvennlig tenke- og levemåte gjennom dialog,
festskrift, Stetinderklæring og seminar/konferanser med et både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt perspektiv”.
Våren 2009 ble det klart at prosjekt ”Gleden ved å leve naturvennlig – Stetind”, som ett av ti
prosjekt i landet, tildeles midler fra Direktoratet for naturforvaltnings verdiskapingsprogram:
”NATURARVEN SOM VERDISKAPER” ET VERDISKAPINGSPROGRAM FOR
NATURARVEN
Norge har en unik natur vi kan være stolte av. Mange setter pris på denne naturen og bruker
den

Side 2 av 9

Sak 95/09
aktivt. Regjeringen mener det er plass til flere folk i mange av våre store nasjonalparker og
landskapsvernområder og i annen vakker natur. De kan by på verdifulle opplevelser for
besøkende og samtidig gi inntekter til lokalsamfunnene i nærområdet. Derfor opprettet
Miljøverndepartementet et verdiskapingsprogram for naturarven. Kommunal- og
regionaldepartementet har bidratt til budsjettet som er på 10 millioner kroner første året.
Programmet startet i 2009. Det skal gå over fem år og engasjere kommuner, grunneiere,
regionalt nivå og organisasjoner.
Det skal satses på lokale krefter som vil tjene på å vise fram vår unike natur uten å ødelegge
den.
Slik kan naturvernet bidra til at distriktene får flere bein å stå på.
Programmet skal hjelpe til med bl.a. tilrettelegging som mange reiselivsaktører kan ha nytte
av.
Verdien av naturområdene skal økes med gode turutgangspunkt, bedre stier, informasjon,
rasteplasser og utsiktspunkt. Skjøtsel for å ta vare på biologisk mangfold gir også gode
opplevelser.
”Naturarven som verdiskaper” skal støtte ideer og nyskaping for å få fram
opplevelsesprodukter
som ikke går på bekostning av miljø og verneformål. Det skal bidra til profesjonalisering av
det å
skape naturopplevelser.
Bedre samarbeid mellom aktørene må til hvis vår unike naturarv skal kunne virke som
verdiskaper. Programmet skal bidra til bedre samarbeid om planlegging og forvaltning
innenfor
og utenfor verneområdene. Nye arenaer og verktøy for samhandling skal etableres.
Nasjonalparksentrene er viktige knutepunkt for lokalt næringsliv og naturformidling.
Verdiskapingsprogrammet skal bidra til at disse får utviklet sin rolle og inngår i nettverk med
alle aktørene.
Kunnskap og netteverk bidrar til at man kan lære av hverandre og utveksle ideer og
erfaringer.
Kompetanseutvikling og erfaringsutveksling er nødvendig for å lykkes med programmet.
Verdiskapingsprogrammet for naturarven skal virke sammen med andre offentlige
tilskuddsordninger. Det forutsettes egenfinansiering i prosjektene.
”Naturarven som verdiskaper” bygger på erfaringene fra verdiskapingsprogrammet for
kulturminneområdet og skal på samme måte organiseres rundt et begrenset antall
hovedprosjekter.
----------------------------PROSJEKTPLAN
Prosjektets hovedmål
Prosjektets formål og hovedmålsetting er, i lys av erkjennelsen av at en forbruks- og
egosentrert levemåte har negative og uante følger for naturen og mennesket, å bidra til å sette
spørsmål ved en slik levemåte på dagsorden, og et ønske om å bidra til å skape interesse for å
utvikle mer naturvennlige tenke- og levemåter. En tenke- og levemåte som også har røtter i
tradisjonell samisk filosofi.
Gjennom prosjektet ønsker man å skape interesse for slike perspektiver både nasjonalt og
internasjonalt og man ønsker å arbeide for at det kan bli skapt lokale Natursteder
("ettertankesteder") med protokoll for Stetind-erklæringen.
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Prosjektet “Gleden ved å leve naturvennlig” skal initiere prosjekter og tiltak som resulterer i
næringsutvikling og økt verdiskaping i kommunen og regionen.
Prosjektet vil gå over en periode på fem år, og har verdiskaping som hovedsakelig målsetting;
miljømessig, sosial, økonomisk og kulturell. Gjennom satsninger på naturbaserte næringer og
prosjekt skal grunnlag skapes for næringsutvikling, lokal stolthet og identitet, økt ivaretakelse
av naturarven og økt kunnskap om natur, kultur og samfunn.
Prosjektmål og resultatmål
Naturvennlig utvikling av lokalsamfunnet Tysfjord i hverdag og fritid.
Utvikling av næringslivet basert på natur- og kulturarven – et samhandlende
lokalsamfunn basert på to kulturer, samisk og norsk.
Utvikle et samarbeid mellom turistforetak og organisasjoner over landegrensen med det
formål å utvikle felles produkter og felles markedsføring innrettet på bærekraftig naturog kulturturisme, hvor Stetind, Laponia m.fl. kan være merkevare i den utviklingen.
Prosjektene og tiltakene som gjennomføres skal, på kort og lang sikt, forutsettes å gi
målbare resultater i form av nye arbeidsplasser og /eller sikring av eksisterende
arbeidsplasser.
Hovedaktiviteter i prosjektet
Følgende hovedaktiviteter anses å være bærende for gjennomføring av prosjektet.
Aktivitetene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge.
I tabellen under angis en beregnet/anslått samlet kostnad for gjennomføring av de forskjellige
hovedaktivitetene gjennom hele programperioden 2010-2013.
Nr.
1

ProsjektHovedaktivitet
periode
2009 – 2013 Tysfjord kommune:
Verdiskaping tilknyttet natur- og kulturbasert
turisme med basis i naturarven, symbolisert
ved Stetind i form av strategiplan, info,
merkevarebygging, tilrettelegging og
publisering.

Ressursforbruk
Min. kr
Maks. kr
1 608 500
1 750 000

(Milepæl nr. 1,4,5,6,7,8,13,18,)

2

2009 – 2010 Råd for økofilosofi:
Internasjonal bevegelse for naturvennlig
tenke- og levemåte i form av dialog,
konferanser refleksjon og symbolhandlinger.

3

2009 – 2013 Tysfjord kommune:
Videre utvikling av Grenseleden for
etablering av nye tilbud og næringsaktiviteter
basert på målsettingen om naturvennlighet.

1 013 000

1 100 000

3 080 000

3 400 000

2 975 000

3 300 000

1 221 000

1 350 000

(Milepæl nr. 2)

(Milepæl nr. 3,19)

4

2009 – 2013 Tysfjord kommune:
Etablering av Naturstedet Stetind for
refleksjon og ettertanke.

5

2010 – 2013 Drag Aktivitetspark:

(Milepæl nr. 9,12)
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Utvikling av, produkter og tilbud som gjør det
spennende, lærerikt og attraktivt å besøke
lokalsamfunnet og kommunen.
(Milepæl nr. 10,11,14)

6

2010 - 2013

Utviklingsprosjekt i Hellemo- Musken:
Natur- og kulturskole med formidling av
kunnskap om natur- og samisk kulturarv som
formål.

1 330 000

1 450 000

2 200 000

2 400 000

1 040 000

1 200 000

2 200 000

2 400 000

16 667 500

18 350 000

(Milepæl nr. 15)

7

2010 - 2013

Samarbeidsprosjekter med Reiseliv i
Hamsuns Rike og med grunnlag i en
naturvennlig tenke- og levemåte.

8

2010 - 2013

Utvikling av andre underprosjekter/tiltak i
området og regionen som er i tråd med
programmets målsetting.

(Milepæl nr. 16)

(Milepæl 20++)

9

2010 - 2013

Samarbeid med Gällivare kommune:
- Utvikling av produkter og tilrettelegging for
Natur- og kulturbasert turisme i området
(Milepæl nr. 17)

Sum ressursforbruk i programperioden:

* Mim/maks ressursbruk er beregnet ut fra ca 10 % usikkerhet i kostnadsberegningene

Kostnadsoverslag og finansiering
Tekst
Sum prosjektkostnader
Tilskudd fra DN
Kommunal egenandel
Interreg IVA- midler
Egenandel/tilskudd fra andre
Sum finansiering

2009
2.447 000
1. 100 000
234 000
475 000
638 000
2.447 000

2010
5.286 000
2.008 500
1.000 000
600 000
1.677 500
5.286 000

2011-2013
8.934 500
4.181 500
1.226 000
965 000
2.562 000
8.934 500

Merknad til økonomidelen
Kommunal egenandel 2009 ble vedtatt av kommunestyret 17.03.2009, sak 9/09.
Et låneopptak på kr. 700 000,- i 2010 vil belaste kommende driftsbudsjettet med av en årlig
kapitalutgift på ca kr. 51 600,- beregnet ut fra et annuitetslån med effektiv rente 4,1 % og
nedbetalingstid på 20 år.
I tabellen ovenfor er det lagt til grunn en minimumsfinansiering. I beregningen av kostnadene
tilknyttet den enkelte hovedaktivitet er det antatt en usikkerhet på ca. 10 %. Usikkerheten vil i
særlig grad gjelde perioden 2011 – 2013. Dette bør det tas hensyn til i økonomiplanen.
Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan og tilhørende økonomiske oppstilling.
ORGANISERING
Kommunestyret vedtok 17.03.2009 følgende organisering av kommunale utviklingsprosjekter
tilknyttet Stetindprosjektet:
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Prosjektstyre:
Prosjektansvarlig:
Prosjektledelse:
Prosjektgruppe:

Formannskapet
Rådmannen (eller den rådmannen utpeker)
Plansjef/prosjektadministrasjon
Prosjektleder, prosjektadm., rep. for lokalt næringslivet og frivillige
organisasjoner

Prosjektgruppas medlemmer, oppnevnt av rådmannen 7.05 2009, besto av:
Viggo Johansen, Brødrene Johansen Skyssbåter A/S
Rita Gundersen, Stetind hotell og styremedlem i Reiseliv i Hamsuns Rike
Ketil Larsen, Tysfjord Turistsenter A/S
Sven Roald Nystø, Styreleder i Reiseliv i Hamsuns Rike
Ivar Sandland, Nordland Turselskap, Bodø
Tor Svein Skogstad, plansjef og prosjektansvarlig
Stig Eriksen, prosjektleder
Ketil Larsen har senere sluttet ved Tysfjord Turistsenter A/S og har dermed gått ut av gruppa.
På bakgrunn av prosjektplanen og møte 8.10.09 har Direktoratet for naturvern (DN) gitt
følgende vilkår knyttet til organiseringen av prosjektet:
Styringsgruppen for prosjektet er den gruppen som bestemmer prosjektets strategi.
Formannskapet i Tysfjord kan ikke være styringsgruppen i prosjektet men bør være
representer i styringsgruppen som prosjekteier.
Rådet for Øko-filosofi skal være representert i styringsgruppen som
nøkkelsamarbeidspartner i prosjektet.
I tillegg bør gruppen være godt representert fra næringsliv, samiske interesser,
frivillige organisasjoner innen naturbruk og tilrettelegging,
Fylkesmannen i Nordland skal være representert.
Råd for økofilosofi skal være representert i styringen av prosjektet. De er en viktig
samarbeidspartner i prosjektet som skal ha en formell rolle for å ivareta det filosofiske
elementet som er en av hovedgrunnene til at prosjektet har kommet med i
programmet.
Involvering av Fylkesmannen i styringen av prosjektet er viktig.
Saksbehandlerens vurdering:
Formannskapet bør være det politisk styrende organ på vegne av kommunestyret ift de
rammer kommunestyret som prosjekteier beslutter.
Administrasjonen vil anbefale at formannskapet oppnevner ett av medlemmene som medlem i
styringsgruppa, og at Råd for øko-filosofi blir representert med et medlem.
I saksframlegget for kommunestyret foreslår vi at denne endringen blir vedtatt, slik at
organiseringen blir tråd med vedtak gjort av kommunestyret. Vi foreslår at følgende
organisasjonsplan godkjennes:

Prosjektorganisering – prosjektstyring
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Tysfjord
komm.
formannskapet
Myndighet på
vegne av
prosjekteier
Prosjektansvarlig
Prosjektleder

Råd for økofilosofi
Prosjektstyring ledelse

Prosjektfellesskap

Komm. oppnevnt
styringsgruppe

Ideskaping – produktutvikling - kvalitetskrav
Tysfjord kommune
Prosjektansvarlig:
Tor Svein Skogstad
Prosjektleder:
Stig Eriksen
Råd for øko-filosofi:
Prosjektleder:
Børge Dahle
Kommunal styringsgruppe:
Prosjektgruppa, jf. vedtak av 17.03.09, endres for dette prosjektet til å være styringsgruppe
med utvidet sammensetning i tråd med vilkårene fra DN:
Styringsgruppa får heretter følgende sammensetning:
- Prosjektledelse (prosjektansvarlig, prosjektleder)
- Medlem fra formannskapet
- Medlem fra Råd for øko-filosofi
- Representant for samisk interesser
- Representanter fra næringslivet
- Representant fra frivillige organisasjoner
- Fylkesmannen i Nordland
Rådmannen gis fullmakt til å utnevne de enkelte representantene så langt oppnevningen ikke
ivaretas av formannskapet eller fylkesmannen.

Styringsgruppas mandat:
Styringsgruppa har det overordnede ansvar for gjennomføring av og framdrift i prosjektet
”Gleden ved å leve naturvennlig – Stetind”.
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Styringsgruppa skal foreta nødvendige strategiske og prinsipielle beslutninger for
gjennomføring av prosjektet innenfor de faglige og økonomiske rammene som framgår av
prosjektplanen og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret.
Styringsgruppa skal videre påse at underprosjekter/tiltak gjennomføres i tråd med de
målsettinger og strategier som framgår av prosjektplanen og programbeskrivelsen til
”Naturarven som verdiskaper”.
Beslutninger som hører inn under kommunens forvaltningsansvar og/eller går ut over de
økonomiske rammene som er gitt, og hvor avgjørelse ikke er delegert til administrasjonen,
skal legges fram for det rette politiske organ til godkjenning.
Prosjektets betydning lokalt og regionalt
Prosjektets tilknytning til programmet ”Naturarven som verdiskaper” gir en unik mulighet for
å skape næringsutvikling i Tysfjord kommune, men også i regionen for øvrig, basert på
reiseliv/turisme med Stetind som merkevare og symbol. I 2009 bevilget Regjeringen ved
Miløverndepartementet og Kommunal og regionaldepartementet 10 mill til programmet, hvor
mesteparten fordeles i form av tilskudd til de 10 prosjektene. Tysfjord kommune er tildelt 1,1
mill i 2009. I statsbudsjettet for 2010 er det lagt inn 25 mill kroner.
Ved hjelp av disse midlene, interreg.midler og tilskudd fra andre er det mulig å gjennomføre
viktige reiselivstiltak og -prosjekter med relativt små kommunale midler. I prosjektplanen er
det forutsatt gjennomføring av tiltak/prosjekter til en kostand på min. ca. 16,7 mill kroner i
løpet av den 5 år lange programperioden. Dersom de forventede tilskudd blir gitt, vil dette
medfløre en kommunal eganandel i samme periode på ca. 2,5 mill kroner.
Under forutsetning av at man lykkes med de ulike prosjektene, vil dette på kort, men spesielt
lang sikt kunne skape en positiv utvikling for både av næringsliv og lokalsamfunnet generelt.
Administrasjonen tilrår på det sterkeste at kommunestyret slutter seg til prosjektet og bevilger
den nødvendige egenandel som gjør at Stetindprosjektet ”Gleden ved å leve naturvennlig –
Stetind” vil ha mulighet til å delt i porgrammet ”Naturarven som verdiskaper”.

Vedlegg:
-

Prosjektplanen med tilhørende handlingsplan/budsjett
Utkast til avtale med Reiseliv i Hamsuns Rike
Prosjektbeskrivelse – Råd for øko-filosofi

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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FULLMAKT TIL Å INNGÅ AVTALE OM KONSESJONSKRAFTFORVALTNING
Saksbehandler: Anders Sæter
Arkivsaksnr.:
08/923
Saksnr.: Utvalg
96/09
Formannskapet

Arkiv: S05
Møtedato
16.11.2009

Innstilling:

Saksutredning:
Saksopplysninger legges frem i møte.
Vedlegg:

Lill-Tove Hansen
kst. rådmann
Anders Sæter
ordfører
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