
Fylkesmannen i Nordland
Landbruksavdelinga Harstad 05.12.13
8002 Bodø

Vi viser til tilsagnet på søknaden om prosjektet Et felles løft i Arktisk landbruk datert 09.10.13.
I tilsagnet ligger det noen særvilkår som bes om utredet før endelig innvilgning.

Vi vil her prøve å utdype de punktene som er nevnt.

Arktisk landbruk på nett 
Prosjektet ønsker å etablere et eget nettsted, www.arktisklandbruk.no.
Nettstedet skal fungere som en bred informasjonskanal knyttet til satsingen på og arbeidet med 

Arktisk landbruk. Vi ønsker å benytte eksterne aktører i etableringsfasen og har har vært i kontakt 
med flere aktuelle aktører for å utvikle en nettside. Blant annet har vi vært i samtaler med Vizuelli 
Harstad og Big Screen. Det mest interessante tilbudet per d.d. er fra Chili Design Harstad, som laget 
vår logo for et par år siden. De har gitt et overslag over hvilke kostnader som påløper ved å opprette 
en nettside.

Chili Design Harstad har gitt oss følgende tilbud:

1)           Ny hjemmeside basert på ekte Responsive Design.

2)           Brukeropplæring på web

3)           Timekonto-basert vedlikeholdsavtale for alle digitale oppgaver etter behov.

Økonomi:

Etablering av ny hjemmeside på Responsive Design-plattform med fokus på dynamisk 
design                                     Kr. 49.000,- (inkl. opplæring)

Åpning av Timekonto-basert vedlikeholdsavtale for alle digitale oppgaver etter 
behov.                                                                              Kr. 10.000,- (opsjon) 

Alle priser er ekskl. mva fritt levert.

Hvilket produkt er det vi tilbyr?

1)           En helhetlig og effektiv løsning på web som ivaretar alle dine brukere og kommende brukeres 
behov for digital kontakt.

4)           Et reklamebyrå som gir deg øyeblikkelig oppmerksomhet på vedlikehold.

5)           Egen kontaktperson som vet og kan det du trenger, når du trenger det.

6)           Komplett eierskap til egen side. inkl. opplæring.



For utarbeiding av logo og infomateriell har vi følende priser på grafiske tjenester:
de tilkommer med kr. 980,- pr t. eks mva.
Tidsbruk avhenger av materiell fra kunde og hvilke føringer dere kan gi.

I tillegg er det tenkt at det vil påløpe kostnader i form av drift av denne siden, som vi tenker skal 
presentere det som skjer i prosjektene som er i gang under fellesbenevnelsen Arktisk Landbruk. Vi er 
også interessert i å samle nyheter fra andre aktører som skaper innovasjon i landbruket i det arktiske 
området. Det er vanskelig å fastsette en pris på dette, da det vil være et kontinuerlig arbeid, men vi 
regner en timespris på 600,-. Arbeidsoppgavene vil foreløpig bli lagt til sekretariat hos 
Kompetansesenter for Nordnorsk Landbruk og Nordnorsk Landbruksråd.

Når det gjelder informasjonsmateriell, er dette tenkt både utarbeiding av flyers for reklamering 
overfor forbrukere, og materiell for å inspirere produsenter til å være med på et samlet løft for å 
markedsføre de fantaststiske og unike produktene som kan danne grunnlaget for merkevaren Arktisk 
Landbruk.

Prisene på utarbeidelse av design og reklamemateriell fra Chili Design er da 980,- pr time eks. mva. 

Vizuelli Harstad: 
Design, originalarbeid og korrektur (dere skaffer oss bilde(r) og logo samt tekst)  
kr 1.268,00 per time.

Foldere/Brosjyrer
Samlet antall

Spesifikasjoner:
Format: 3-fløjet M65 (portfals)
Papir: 160 gr. Colorcopy
Forskjellige foldere: 2 Eksemplarer
Farger: 4+4
Færdiggørelse: Kuttes, falses og pakkes. 

2 x 500 stk. = ialt 1.000 3,19 3.190,00

Rill 1.000 0,35 350,00

Startgebyr - Rill 1 100,00 100,00

Subtotal 3.640,00

Frakt og ekspedisjon 350,00

Mva beløb 997,50

Pris ialt 4.987,50

Over ligger en kopi av tilbud på trykking av brosjyrer, hvis man har fått utarbeidet ferdig design. Vi 
beregner at vi trenger 1000 flyers, fordelt på to ulike. Opptrykking via et nettfirma: discountprint.no, 
gir en pris på omtrent 5000. 

Reiser og møtekostnader

Styret for forvaltning av midler til utvikling av Arktisk landbruk har gitt uttrykk for at Nordnorsk 
Landbruksråd bør ha et sentralt ansvar for å ha en utviklerrolle knyttet til satsingen på Arktisk 
landbruk. En slik rolle vil naturlig gi en del kostnader til reiser og møter, og da snakker vi om 



medlemmer i styringsgruppe og kompetansenettverk.  Vi er avhengige av at næringa får sin plass i 
dette arbeidet, vi ønsker en sterk forankring og legitimitet i prosjektet. Det er dermed viktig og å lage 
muligheter for møter mellom næring, prosjektledelse og sekretariat for å komme videre i arbeidet. 
Det er satt opp 3 møter med møtested Tromsø, for 5 personer. 2 fra sekretariat og 3 medlemmer av 
styringsgruppe.

Vi håper å kunne kjøpe sekretærtjenester av Kompetansesenter for Nordnorsk Landbruk, lokalisert 
på Bioforsk Holt. Dette er et samarbeid vi har hatt siden oppstarten av FoU-prosessene i Nordnorsk 
Landbruksråd, og som vi ser på som svært viktig å videreutvikle for å beholde fagkompetanse på 
landbruk i Nord-Norge. Vi ser de to prosjektene som er innvilget, tett opp mot hverandre, og håper 
en samkjøring av disse underveis. 

Tenkeloftet og Arktisk Landbruksting
I prosjektbeskrivelsen er det angitt at man ønsker å gjennomføre et «Arktisk landbruksting». 
Gode møteplasser er viktige arenaer for diskusjon og samhandling. Vi har, som nevnt i tilsagnet, 
arrangert Tenkeloft og Hurtigruteseminaret nå i flere år. Vi ser for oss å videreutvikle denne ideen, og 
inkludere flere sektorer til et større arrangement enn det Tenkeloftet vi har hatt. Vi ønsker for 
eksempel å jobbe tettere både med blå sektor, reiseliv og småskala matprodusenter. Kostnader vi 
har tenkt kommer i forhold til dette vil være å bidra til subsidiering av unge nyutviklere, og ha 
muligheter til å dekke honorarer for innledere og innovative enkeltpersoner. De fleste dekker egne 
kostnader (egeninnsats), men næringsutøvere har ikke reisebudsjett utover de øverste tillitsvalgte. 
Subsidiering er derfor viktig for å få med unge og opprettholde vitalitet, og for å trekke med folk 
utenfor næringa. 

For å få til et løft for arktisk landbruk er det nødvendig å samle fagmiljøet for at alle 
medlemsorganisasjonene skal få eierskap til prosjektet.  Det er også et mål å skape nettverk mellom 
matprodusenter, samarbeidspartnere og fagmiljø.  Til en del av samlingen skal det leies inn ekstern 
konsulent som skal bidra til å finne felles mål og delmål for prosessen. Vi vil invitere deltakere fra 
flere sektorer for å skape nettverk og vil dekke dagpakke for disse.  For at inviterte unge nyutviklere 
skal ha mulighet å delta på arrangementene, vil vi subsidiere hele oppholdet, og også en del av 
reiseutgiftene for dem.  

Konsulent, innledere Finansiering:

 12 t. à kr 1000 12000 Prosjektmidler

 Reise og opphold konsulent    8000 Prosjektmidler

 Deltakelse Blå sektor og reiseliv, dagpakke 10000 Prosjekt

 4 unge nyutviklere småskala mat  x 2 40000 Prosjekt

 Reisetilskudd unge nyutviklere   8000 Prosjekt

 Deltakelse fra styringsgruppa  AL  5x2 720000 Prosjekt

Nord-norsk Landbruksråd er et samarbeidsforum for Faglagene i jordbruket og 
samvirkeorganisasjonene i de tre nordligste fylkene. Deltakelsen fra disse organisasjonene og 
leie av møterom vil utgjøre egenandelen i prosjektet.  Deltakelse fra Sametinget, Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og Finnmark og fra Bioforsk er ikke med i kostnadsoverslaget.



 NNLR sekretær og styringsgruppa 40000 NNLR egenandel

 Møterom 4 dager 30000 NNLR egenandel



 Følgende organisasjoner er medlemmer i Nord-norsk Landbruksråd:

 Nordland Bondelag 2 pers 20000 NB egenandel

 Troms Bondelag  2 pers 20000 TB egenandel

 Finnmark Bondelag 2 pers 20000 FB egenandel

 Nordland Bonde- og Småbrukarlag 10000 NBSL egenandel

 Troms Bonde- og Småbrukarlag 10000 TBSL egenandel

 Finnmark Bonde- og Småbrukarlag 10000 FBSL egenandel   = 

 TINE 20000 TINE egenandel

 Nortura 20000 Nortura egenandel

 FK 10000 FK egenandel

 Gartnerhallen 10000 Gartnerhallen  egenandel

 Allskog 10000 Allskog egenandel

 Landkreditt 10000 Landkreditt egenandel

Følgende deltakere er samarbeidsparter til Nord-norsk Landbruksråd:

 Sametinget

 Fylkesmannen Nordland

 Fylkesmannen Troms

 Fylkesmannen Finnmark

Prosjektet vil i praksis bli drevet som et som et samarbeid mellom sekretariatet på 
Kompetansesenteret og i Nordnorsk Landbruksråd. Det vil bli sekretærenes oppgaver å få opplæring 
på nettsiden og drive denne, men vi vil forholde oss til næringa angående hva som er ønskelig å 
formidle. Når det gjelder annen markedsføring og rekruttering er dette oppgaver som vil bli tillagt 
styringsgruppa til Utviklingsprogrammet for Arktisk Landbruk. Nordnorsk Landbruksråd har fått ny 
leder, og vil ha en organisastorisk gjennomgang over nyttår. Da må vi se på hvilke oppgaver som 
delegeres for å få dette til å fungere. Når det gjelder de andre aktivitetene (utvikling av materiell) er 
det aktuelt å benytte noe ekstern kompetanse, med oppfølging fra sekretariat. Tenkeloftet og Arktisk 
Landbruksting er arrangementer som blir organisert fra sekretariat, med innspill fra styringsgruppa i 
Nordnorsk Landbruksråd og slik tenker vi det skal være også i fremtida.

Organisering

Sekretæren for Nordnorsk Landbruksråd skal være prosjektleder. I gjennomføringen av prosjektet vil 
det være et nært samarbeid med 
Kompetansesenteret, Bioforsk og andre prosjektledere tilknytta utviklingsprogrammet. Det vil bli 
sekretærenes oppgaver å få opplæring på nettsiden og drive denne, men vi vil forholde oss til 
næringa angående hva som er ønskelig å formidle. Når det gjelder annen markedsføring og 
rekruttering er dette oppgaver som vil bli tillagt styringsgruppa til Utviklingsprogrammet for Arktisk 
Landbruk. Nordnorsk Landbruksråd har fått ny leder, og vil ha en organisastorisk gjennomgang over 
nyttår. Oppgavene vil da bli prioritert, men målet er fortsatt å få gjennomført Utviklingsprogrammet.  
Når det gjelder de andre aktivitetene (utvikling av materiell) er det aktuelt å benytte noe ekstern 
kompetanse, med oppfølging fra sekretariat



OPPGAVE ANSVAR Tidsramme

Prosjekteier NNRL / Sekretariatet i 
Kompetansesenteret

Jan 2014 Des 2016

Koordinering produsenter-
AL-samarbeidspartnere

Prosjektleder  Arktisk Landbruk

Drift av Arktisk Landbruk på 
nett

Sekretær Nord-norsk 
landbruksråd

Markedsføring/rekruttering Styringsgruppe arktisk Landbruk

Økonomi Sekretær Nord-norsk 
landbruksråd/Styringsgruppa AL

Samarbeidspartner Prosjekt Økt verdiskapning på 
mat i Arktisk Landbruk

Utvikling av materiell mm Kjøp av tjenester

Økonomi
Vi ønsker å opprettholde det budsjettet som var satt opp i søknaden, og håper dere nå har fått en 
nærmere forståelse av hva som er bakgrunnen for de enkelte punkt i prosjektbeskrivelsen.

Kostnader                     Tilskudd Egeninnsats 

Arktisk landbruk på nett : 321 250 130 000 191 250

 Etablering inkl. 
mva

61 250,-

 Vedlikeholds-
avtale inkl. mva

12 500,-

 Opplæring via  Chili 
Design av 
personell for drift 
av nettside ( 2 
pers. à 15 timer 
opplæring).

22 500,-
Timespris 600 + mva

 Drift:
innhente 
informasjon og 
utvikling av 
innhold på 
nettside i 1 års 
prosjekttid.

225 000,-
1 dagsverk (7,5 t)
med timespris 600 + 
mva 
1 dag per uke i 1 års 
driftstid

Markedsføring Arktisk 
landbruk. Kjøp av effekter, 
logo, banner 

65 200 60 000 5200

 Samarbeidsmøte 
med designbyrå –
utarbeiding av 
design

9200,-
980 + mva per time x
7,5 t



Med vennlig hilsen

Grete Liv Olaussen (S) Ajna Nystad

Leder Førstekonsulent

Nordnorsk Landbruksråd Nordnorsk Landbruksråd

 Grafisk arbeid 46 000,-
(1225 x 37,5)
1 arbeidsuke for 1 
grafisk designer: logo og 
brosjyrer

 Trykking av 
brosjyrer

5000,-
Se tilbud fra nettfirma 
ovenfor

 Trykking av banner 5000,-
Har ikke funnet pris på 
dette, så det er en 
stipulert pris

Reiser og møtekostnader 168 000 80 000 88 000

 3 dagmøter i 
styringsgruppe à 5 
personer inkl. 
sekretariat. 
Møtested Tromsø.

120 000,-
Gjennomsnittspris: 8000 
per pers.
Varierende kostnader 
på reiser. Utgangspunkt 
Karasjok, Vega, 
Brønnøysund, Harstad, 
Tromsø

 Profilering av 
prosjekt på 
landbruksarrange
menter (”Mat og 
Landbruk”, 
Bondens Marked 
Bodø og Tromsø, 
Horva 
landbruksmesse)

48 000,-
8000 x2 personer x 3 
arrangementHer er det 
nok at et par personer 
deltar, prosjektleder og 
1 representant fra 
styringsgruppe.

Tenkeloftet, Arktisk 
Landbruksting 

400 000 150 000 250 000 

 Arrangement i 
Tromsø og 
Bodø/Alta 
(varierer)

40 personer deltakende 
snittpris på 5000 kroner 
pers. x 2 arrangement
Denne prisen dekker 
møtelokaler, innledere, 
reiseutgifter og
servering 

Sum 954 450 430 000 524 450


