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Møtereferat 
 
Tema:  Evaluering av tilskuddsportalen  
Inviterte:  Brukere av tilskuddsportalen.    
Kaja Hauge Johansen (Bardu Kommune), Jeanette Jørgensen (Bardu Kommune), Hege 
Hammer Bech (Bardu Kommune), Marianne Bjørnsen (Bardu Kommune), Arve Vaage  
BUSA), Bernt Lamøy (Bardu Frivilligsentral SA), Arild Nordahl (Bardu Utvikling SA),  
Ida Steien Bjerka (Barnas Naturpark), Oddvar Bjørnsen (Bardu Kommune).  
 
UL Fredig v/Bjørn Inge Krokstad, Evy Fredly, Marianne Bjørnsen og Tone Bjørnsen, Bardu JFF v/Thommas Halvorsen og Frank 
P Størmseth, Bardu IL Skigruppa v/Fred Arne Jackobsen, Erlend Kroken, Bardu IL Fotball v/Vegard Nygård og Terje Nyberget, 
Bardu IL v/Mats Randers, Gråbein 4H v/Tove Liland og Jutta Maurer, Ustemte Fruer v/Celine Wergeland, NMK Bardu v/Tommy 
Bertheussen, Bardu Korforening v/Marit Fossen, Villmarksrock v/Bente Kroken, UL Bardujord v/Joachim Strømseth, Lions Club 
v/Hans Hammer, UL Daggry v/Terje Furuly, Freidig Mannskor v/Pål Anders Bjørnsen, Bardu Hund v/Hilde Eggen, Bardu 
Rulleklubb v/Bent Are Haugland, Øvre Bardu Oppvekstsenter v/Tonje Holkestad, Bardu IL orientering v/Knut-Øyvind Johansen, 
Setermoen Svømmeklubb v/Katrine Grimmnes, Bardu IL Håndballgruppa v/Bente Kroken, Bardu Kommune, Bardu Alpinklubb 
v/Erik Gravem, LHL Bardu v/Knut Skaanes, Midt-Troms Golfklubb v/Wenche Mauno Lundberg, Bardu Kommune v/Marit Strøm 
Nordmo, Jørn Erik Berntsen, Vidar Berntsen, Liv Krogstad,  

 
Deltagere:   Lennarth Kvernmo (Bardu Kommune), Jørgen Lundberg (Scan4News), Ole  

  Kroken (Bardu Kommune) 

Tid og sted:   Lille møtesal i kommunehuset 26.4.2017 kl 18:00 – 20:00 

 
Bardu Kommune ved næringssjef ønsket velkommen til møtet og gjennomgikk intensjonen 
med å gjennomføre evalueringsmøtet.  
 
Målsetningen med møtet er å sjekke ut med brukerne i lag og foreninger hvorvidt 
Tilskuddsportalen er en tjeneste som blir aktivt benyttet. Det var også ønskelig å få oversikt 
over eventuelle «suksesshistorier», (Ref. innkalling av brukere til dette møtet 16.3.2017 og 

publisering av denne invitasjonen på kommunes websider og facebooksider).  
 
Bardu Kommune v/enhet næring har oppfordret brukerne å stille på evalueringsmøtet for å gi innspill 
på om systemet er anvendlig/brukes. Siden ingen lag og foreninger møtte på evalueringsmøtet er det 
vanskelig å få evaluert om tjenesten benyttes aktivt.  
 
Intensjonen med at kommunen gikk til investeringen i tjenesten var vinteren 2016 å gi lag og 
foreninger et «verktøy» som kan gi målgruppen oversikt over anvendelige tilskuddsordninger 
som målgruppen kan søke på ift investerings/- og driftstiltak innenfor eget lag/forening. 
Tilskuddsportalen koster Bardu Kommune årlig ca 35.000 kroner.  
 
Status brukere av Tilskuddsportalen.  
Bardu Kommune har 7 aktive brukere, 3 inaktive brukere. Dette utgjør 10 totalt.  
Blant lag og foreninger er det totalt 41 lag som bruker portalen og disse har totalt 57 brukere.  
Lag/foreninger og brukere har følgende fordeling (foreningsformål/brukere).  
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I gjennomsnitt har 8,4 brukere benyttet lag og forenings portal på mnd basis siden oppstarten 
vinteren 2016 og frem til april 2017.  
I gjennomsnitt har 4,17 brukere benyttet Premium portalen på mnd basis siden oppstarten 
vinteren 2016 og frem til april 2017.  
 
Leverandøren av Tilskuddsportalen, Scan4News stilte også i møtet v/Jørn Lundberg for å 
orientere litt om systemets muligheter og svare på spørsmål fra brukerne. Siden ingen fra lag 
og foreninger stilte på møtet, så ble det en kort orientering fra dem på systemets muligheter 
og 3-4 konkrete «suksesshistorier».  
 
Konklusjonen fra møtet er at vi ikke har noe grunnlag for å si om tilskudds portalen er en 
tjenesten som er nødvendig å opprettholde fra kommunens side.  
 
Videre fremdrift vedr. tilskuddsportalen.  
Bardu Kommune ved enhet næring legger til grunn at det er mange lag (41 stk med totalt 57 
brukere) som har registrert seg som brukere av systemet. Bruken er fra liten til middels. 
Kommunen har ingen grunnlag til å si om systemet er aktivt i bruk siden ingen stilte på 
evalueringen eller på andre måter har gitt kommunen v/enhet næring noen innspill på at 
tjenesten burde videreføres.  
 
Bardu Kommune ved enhet næring har derfor besluttet følgende.  
 
1. Bardu Kommune varsler herved leverandøren Scan4News samt lag foreninger om at 
kommunen har til hensikt å si opp abonnementet på tilskuddsportalen fra 
avtaleperiodens utløp vinteren 2017.  
 
2. Bardu Kommune publiserer dette referatet på kommunens hjemmeside og facebookside 
inkludert e-post forsendelse av referatet og enhet næring sin beslutning om å si opp 
abonnementet til brukerne av tilskuddsportalen. Vi ber samtidig de involverte lag & foreninger 
om skriftlige innspill på den varslede oppsigelsen innen 14 dager og senest innen 10.5.2017. 
Innspill kan sendes innen 26.4.2017 til postmottak@bardu.kommune.no (husk å merke ditt 
innspill med «evaluering tilskuddsportalen» merket saksnr 16/347). 
 
 
26.4.2017, næringssjef Lennarth Kvernmo  
 
1 vedlegg: Innkalling til evalueringsmøte om tilskuddsportalen.  
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-----Opprinnelig avtale----- 

Fra: Lennarth Kvernmo  
Sendt: 16. mars 2017 20:39 

Til: 'bertheussen.tommy@gmail.com'; Bernt Lamøy - Bardu Frivilligsentral SA; Ole Kroken; 
'bekroke@online.no'; 'm113apc@gmail.com'; 'paal_anders_b@hotmail.com'; 

'b.krogstad54@gmail.com'; Hans J Hammer (hans@setermoenterrasse.net); Bardu Jeger og 

fiskeforening; 'jebalabu@icloud.com'; 'vegnyg@gmail.com'; katrine.grimnes@outlook.com; 
't.furuly@online.no'; 'Fa.jacob@online.no'; erlendkroken@gmail.com; 'kojohansen@gmail.com'; Tonje 

Holkestad; 'v-bern@online.no'; Bardu IL v/Terje Nyberget (terje.nyberget@gmail.com); 
'bentah20@gmail.com'; 'tove.liland@gmail.com'; 'celinehw@hotmail.com'; Evy Fredly; 

'joachim.stromseth@gmail.com'; Hilde Eggen; Marianne Bjørnsen; 'likrog@online.no'; 
arild@barduutvikling.no; arve.vaage@hotmail.com; Hege Hammer Bech; Ida Steien Bjerka; Oddvar 

Bjørnsen; Jeanette Jørgensen; Kaja Hauge Johansen; 'jorn@scan4news.com' 

Kopi: Håvard Gangsås; Toralf Heimdal 
Emne: INVITASJON: Evaluering tilskuddsportalen 

Når: 26. april 2017 18:00-20:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien. 
Hvor: Lille Møtesal Kommunehuset 

 

Hei folkens  

Det har straks gått 1 år siden vi signerte avtale med Scan4News på produktet Tilskudds 

portalen. Se nettsiden http://www.tilskuddsportalen.no/#/1024. Det er på tide å ta en liten 

evaluering i/av bruken av verktøyet. For å gjøre denne evalueringen trenger vi å snakke med 

brukerne innenfor lag, foreninger, næringsliv og kommune.  

 

Vi ser at du er bruker av Tilskudds portalen og inviterer deg herved til en liten runde med 

evaluering i bruken og nytten av produktet. Evalueringen finner sted Onsdag 26.4.2017 kl 

18:00 – 20:00 i lille møtesal på kommunehuset. Det vil være representanter fra tilskudds 

portalen tilstede som kan svare på spørsmål relatert til systemet, funksjonalitet, bruk osv.  

 

Vi ser ut fra listene i tilskudds portalen for kommune, lag, foreninger at det er mange brukere 

registrerte brukere.  At det er mange brukere er ikke ensbetydende med at systemet/produktet 

brukes aktivt innenfor lag, foreninger og næringsliv for å finne ulike typer tilskuddsordninger.  

 

Siden tilskudds portalen belaster Bardu Kommune med nærmere 33.600 per år i kostnader, så 

er det viktig å få evaluert nytten av verktøyet. Dersom verktøyet ikke har noen nytte for 

brukerne er det heller ingen vits å bruke midler på tiltaket. Vi har så langt i det første driftsåret 

ikke fått noen tilbakemeldinger fra brukerne på hverken nytte, problemer eller utfordringer.  

 

 Bardu Kommune ønsker derfor primært sett dialog med dere som bruker produktet. Det er tre  

ting vi ønsker svar på  
1. Om dere bruker Tilskudds portalen aktivt? 
2. Om dere har hatt konkret nytteverdi av Tilskudds portalen? 
3. Om det er vilje til å være med på et felles spleiselag som sikrer videreføring av verktøyet 

Tilskudds portalen. F.eks en fordeling av kostnadene med en andel hver i fortsettelsen.  

 

Alternativ for dere som ikke kan stille på evalueringsmøtet Onsdag 26.4.2017.  

Dersom dere ikke kan stille på møtet, så ber vi om at dere sender skriftlig innspill på 

spørsmålene ovenfor til postmottak@bardu.kommune.no. Innspill kan sendes innen 26.4.2017 

http://www.tilskuddsportalen.no/#/1024
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til postmottak@bardu.kommune.no (husk å merke ditt innspill med «evaluering 

tilskuddsportalen» merket saksnr 16/347).  

 

Velkommen til evalueringsmøte.  
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