
 

 

           

 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES  

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

Lavangen kommune / 

Loabága suohkan 

Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

Tjeldsund kommune / 

Dielddanuori suohkan 

Skånlandsveien 72/76 9440 EVENSKJER  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  

Harstad kommune c/o postmottak, 

postboks 1000 

9479 Harstad 2022/516 

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

 

 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR HÅLOGALANDSRÅDET 2023 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for 2023 godkjennes. 

Budsjettforutsetninger 

Kontingenten er foreslått justert opp med en lønns og prisstigning å 3,2%.  

Hålogalandsrådet finansieres av de 8 medlemskommunene. Finansieringen består av et fast tilskudd 

på 135 000 kr og 30 kr pr innbygger pr årsskifte. Innbyggertallet i tabellen er hentet 17 november 

2022.  

Hålogalandsrådet har fått tilslag på 550 000 kr til prosjektet 1760 som skal markedsføre bokvalitetene 

i regionen. Dette er mindre enn man søkte om, og prosjektet må trolig ha delfinansiering for å 

gjennomføres som planlagt.   

Hålogalandsrådet har 570 000 kr i bundet fond.  

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

Ingeborg Johnsen 

Telefon: 

97087755 

Vår dato: 

22.11.2022 

Vår ref.: 

2022/516 / 033  
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Økonomimodellen skal etter tidligere vedtak revideres i 2023.  

Forslag til budsjett 

 

Hålogalandsrådet har 2 fast ansatte, deres lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 2 millioner kroner.  

Harstad kommune er vertskommune for rådet. Kostnaden dekker blant annet Office 365, 2 mobile 

enheter, 2 sikkerhetspakker, 2 Microsoft lisenser.  

Rådets nettside er utviklet og vedlikeholdes av Chilli i Harstad, i tillegg har vi en a konto for bistand til 

ting utover avtalen på 15 000.  

Husleien har økt siden tidligere år. Grunnen til dette er flytting fra Sentrumsgården til K49. I prisen 

inngår tilgang til møterom i en moderne møteromsavdeling. Vi er nå samlokalisert med flere andre 
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offentlige og dels offentlige selskap som Narvik kommunes næringselskap Futurum og 

eiendomsselskapet Narvikgården, samt Narvik næringsforening, Innovasjon Norge osv.  

Møter inkludert mat er en post for arrangering av rådsmøter. Som forutsetning har vi tatt 

utgangspunkt i 26 deltakere på møte på 6 møter i året til en pris av 14 300 pr møte (85 800). I tillegg er 

det lagt inn litt for andre typer møter der vi er vertskap.  

Deltakelse på diverse er avsatt til deltakelse på konferanser og arrangement. I denne posten er det 

også rom for å betale deltakeravgift for ordførerne på arrangement det er enighet om at alle inviteres 

til å delta på, der man skal utføre felles politisk påvirkning. Eksempelvis Agenda Nord-Norge eller 

bidrag til felles tur til andre regioner for inspirasjon.  

Utgifter og godtgjørelser til reiser er redusert fra tidligere budsjett. Likevel vurderes det å være 

tilstrekkelig for deltakelse og reise til relevante møter og arenaer. I tillegg er det et administrativt mål 

å besøke alle kommunene i løpet av året.  

Administrasjonen foreslår å opprette et masterstipend som kan gis til masterstudent som skriver 

oppgave som er relevant for oss.  

Administrasjonen foreslår å inngå medlemskap med Nord-Norges hus i Oslo for tilgang til møterom og 

kontorfasiliteter. Det er ikke avklart hva vilkårene for dette er, men hvis det er aktuelt at 

medlemskommunene kan benytte seg av medlemskapet vil dette kunne være en god investering.  

Arrangement og arena er til dekking av seminar o.l. som Energiseminaret avholdt 25 oktober. Det vil 

søkes samfinansiering av eventuelle arrangement.  

Prosjekt 

Hålogalandsrådet har fått tilsagn på 550 000 kr til prosjektet 1760. Prosjektet skal danne grunnlag for 

materiell som skal formidle bokvaliteter og valgmulighetene som finnes i regionen. Prosjektet er 

begrunnet i etableringene på Evenes og Tjeldsund, men skal være anvendelig for alle som skal 

rekruttere til regionen. Det vil ses nærmere på mulighet for delfinansiering med andre parter.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari-Anne Opsal Ingeborg Johnsen 

Leder Daglig leder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


