
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 15.12.2011
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til 
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Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møtedokumentene er tilgjengelig på vår hjemmeside www.nordreisa.kommune.no
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PS 64/11 Referatsaker



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-105

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 22.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/11 Nordreisa eldreråd 05.12.2011

Konstituering av Eldrerådet 2011-2012

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 05.12.2011 

Behandling:

Eldrerådet fremmet følgende forslag:

Leder Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder Ellinor Antonia Halvorsen

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder Ellinor Antonia Halvorsen

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Ved kommunestyremøte 20.10.2010 i PS 58/11 ble følgende vedtatt:

Vedtak:
Eldreråd 2011 – 2015
5 medlemmer/varamedlemmer

Faste representanter: Personlig varamedlemmer:
Asbjørn Fredriksen Nordreisa pensjonistforening
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Ellinor Antonia Halvorsen Oksfjord Pensjonistforeningen
Ella Halvorsen Postens pensjonistforbund
Knut Morten Pedersen (Ap) Nancy Hammari (Ap)
Geirmund Vik (Sv) Else Irene Johansen (Frp)

Eldrerådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Vurdering

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 
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Landsdelsutvalget
Sjøgt. 3

8002 BODØ

TROMSfylkeskornmune

ROMSSAfylkkasuohkan
Fylkesrådet

:-)14,nue

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
05/760-29 Hauk-Are Kristiansen 033 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg Deres ref.: Dato:
17148/11 77 78 81 72 17.06.2011

FYLKESTINGSSAK 47/11  -  LANDSDELSUTVALGET

Fylkestinget behandlet i sin samling i juni 2011 sak 47/11. De underrettes herved om at det er
fattet følgende vedtak:

1. Fylkestinget i Troms har behandlet sak om Landsdelsutvalget.

2. Troms fylkesting ønsker et vitalisert og fornyet politisk samarbeid i Nord-Norge.
Vi konstaterer at det ved behandlingen av denne saken i Landsdelsutvalget ikke var
mulig å få tilslutning til en slik utvikling.

3. Som en konsekvens av vedtaket i LU 1. juni, sak 11/2011 melder Troms
fylkeskommune seg ut av Landsdelsutvalget med virkning fra 1.1.2012.

4. Fylkestinget ber fylkesrådet om en gjermomgang av nordnorsk politisk samarbeid og
at sak om dette fremmes til fylkestinget i løpet av 2012.

Med vennlig hilsen

0, S4, aci,c,
Pia Svensgaar
fylkesrådsleder

Besøksadresse

Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
77 78 80 00 77 78 80 01 NO 864 870 732
Epost mottak Internettadresse
troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Kopi:  
- Finnmark fylkeskommune
- Nordland fylkeskommune
- Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Statsministerens kontor
- Utenriksdepartementet
- Fiskeri- og kystdepartementet
- Samferdselsdepartementet
- Kunnskapsdepartementet
- Olje- og energidepartementet
- Kommunal- og regionaldepartementet
- Kultur- og kirkedepartementet
- Miljøverndepartementet
- Forsvarsdepartementet
- Nærings- og handelsdepartementet
- Landbruks- og matdepartementet
- Stortingsrepresentantene fra Troms
- Sametinget
- Universitetet i Tromsø
- Kommunene i Troms
- Barentssekretariatet
- Nord-Norges Europakontor
- Kommunenes Sentralforbund
- KS-Troms

2
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Vedlegg

Bibtioteksentralen

Til andelseierne i Biblioteksentralen AL

PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I
BIBLIOTEKSENTRALEN AL TORSDAG 28. APRIL 2011

Vedlagt oversendes protokoll og deltakerliste fra årsmøtet torsdag 28. april 2011.

Kopi av protokollen og deltakerlisten er sendt til biblioteketifylkesbiblioteket til orientering.

Med vennlig hilsen
Biblioteksentralen  AL

Lillian Klemm
Adm.sekretær

re114

Oslo, 29. juni 2011

Biblioteksentralen AL • Malerhaugveien 20 • Postboks 6142 Etterstad • 0602 Oslo • Tlf: + 47 22 08 34 00 • Faks: + 47 22 19 64 43
E-post: bs@bibsent.no • www.bibsent.no • Org.nr.: NO 910 568 183 MVA • Bankgironr.: 6059.05.03145 • Swift: NDEANOKK
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Protokoll
for årsmøte i Biblioteksentralen AL

Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted torsdag 28. april 2011 kl. 13.00 i

Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet.

Grethe Aaslie Haner, fra Mercell, innledet årsmøtet med å fortelle om elektronisk

anbudshåndtering - for innkjøpere og leverandører.

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes § 6, ved brev av 06. april

2011. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Åpning og konstitiiering
a) Godkjenning av representantenes fullmakter

b) Godkjenning av dagsorden

c) Valg av møteleder

d) Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen

e) Valg av tellekorps

2. Styrets årsberetning for 2010 med finansregnskap, forslag til disponering av overskudd
samt revisjonsberetning.

3. Godtgjørelse til styret

4. Valg til styre og valgkomit
a) Valg av styremedlemmer
b) Valg av varamedlemmer til styret
c) Valg av styrets leder
d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen.

5. Valg av revisor

Årsmøte i BS 2011 Side 1
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Sak 1 - Åpning og konstituering.

a. Godkjenning av representanters fullmakter.
Det var 22 personer til stede. Av disse var 18 representanter som representerte til

sammen 22 stemmer. 4 var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

b. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble enstemmig godkjent.

c. Valg av Møteleder.
Vidar Lund, fra Time kommune ble valgt til møteleder.

d. Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen.
Per Olav Sanner, Stange kommune og Aase-Liv Birkenes, Oppegård kommune, ble

valg til å underskrive protokollen.

e. Valg av tellekorps
Per Olav Sanner og Aase-Liv Birkenes ble valgt til tellekorps.

Sak 2 - Styrets årsberetning for 2010, med årsregnskap, forslag til
disponering av overskudd og revisjonsberetning.

Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2010 med styrets

årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors

beretning.

Styreleder Siri Austeng la frem årsberetningen og pekte på følgende:

• BS er opptatt av kvalitet — og leveringstider, og har gjennomført tiltak med god
virkning i 2010.

• Det er gjennomført gode personaltiltak som er positive for arbeidsmiljøet.
• Oppkjøp til 100 % eierskap i BS Norli Skole AS — som viser seg å ha vært et godt grep.
• Rollen til KS Bedrift, og BS sine utfordringer som konkurranseutsatt selskap vs. den

støtten man får hos KS.
• Tilfredsstillendelikestilling mellom kvinner og menn(34 kvinner og 18 menn).
• Transportordning for fjernlån er etablert og tilbys nå til bibliotekene.
• Det arbeides med løsninger for fremtidens bibliotek og e-Bøker.
• Kontakt med kunder - og eier. Spesielt satt opp mot visjonen om å lage en bedre

hverdag for bibliotekene.
• Økonomisk godt år for datterselskapene.

Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2010, hovedtrender i 2010,

hovedutfordringer for BS fremover og pekte spesielt på følgende.

Årsmøte i BS 2011 Side 2

Side 12



- Fra BS til konsern med stor omsetning.

- Lave driftsresultat på basisdriften for BS

- Overskudd er i hovedsak finans, dvs, fra plasseringer og datterselskaper.

Solid egenkapital, og godt rustet for fremtidige utfordringer.

Overskudd ikke noe mål i seg selv, men nødvendig for langsiktig drift.

Revisor Knut Nyerrød gikk igjennom revisjonen og konkluderte med at han oppfatter at

tilretteleggingen og internkontrollen er god.

Kommentarer:

Lillian Nilssen, Telemark fylkeskommune:

- God og innholdsrik årsmelding.

Ros for bedrede leveringstider og gode fakturarutiner.

Holder seg godt informert om norske og utenlandske utgivelser.

Kunder ønsker enda flere tema- og nyhetslister.

Berømmer selskapet for sitt samfunns- og miljøengasjement.

- Utfordringer knyttet til konkurranse og anbud.

o Mot biblioteker, skoler og andre offentlige institusjoner.

o Ønsker at BS jobber mer målrettet med informasjon for å bli mer synlige

ovenfor sine eiere.

o Refererte til utsagn fra en diskusjon på Biblioteknorge.no hvor hun pekte på

følgende:

• Oppfordrer at BS henvender seg til fylkeskommuner som ikke er inne

på eiersiden — med tanke på å få de på eiersiden.

• Biblioteker setter spørsmålstegn hvorfor de skal være lojale mot BS.

• Stiller ikke på årsmøtet pga. at man har en så liten andel.
-

Trond Minken, Buskerud fylkeskommune.

- Ser på BS som en leverandør og er primært en kunde.

o

Aase-Liv Birkenes, Oppegård kommune.

- God årsberetning — og liker visjonen.

- Kommer med en tilbakemelding fra syv Follo-kommuner som opplever en utvikling

som ikke har gitt en bedre hverdag.

o Opplevde kraftig prisøkning på BIBBI-data som ikke var varslet

o Ryggmerking er fjernet og erstattet av klistrelapper, gitt merarbeid.

o Har ikke merket noe til raskere levering.

Årsmøte i BS 2011 Side 3
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Geir Knutson, Nordland fylkeskommune

- Oversiktlig og god årsberetning.

- I årsberetningen sies det at selskapet ikke forurenser det ytre miljø, men gjør ikke BS

nettopp det?

- Lurer på hva BST og Edda Bokhandel er?

- Hva er det BS tilbyr som gir en merverdi for norske kommuner og bibliotek?

Svein Bendik Hansen, Rygge kommune.

- Stilte spørsmål omkring leveringsdyktighet og om den virkelig er bra?

Viste til årsberetningens side 10, Utsiktene fremover

o Tilpasser man servicen?

Syntes det er fint at Norsk bibliotektransport får konkurranse

Styreleder svarte på spørsmålene og henviste videre til administrasjonen og Børge Hofset

og Kjartan Vevle svarte.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen

AL 2010.

Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på kr 12.703.972,- godskrives annen

egenkapital.

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 3 - Godtgjørelse til styret

Innstilling:

Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2011/2012.

Vedtak:

Som innstilling.

Årsmøte i BS 2011 Side 4
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Sak 4 - Valg til styret

Valgkomiteens leder Rolf Storm-Solberg la frem valgkomiteens innstilling.

a) Valg av faste medlemmer

Innstilling:

Styremedlemmer for perioden 2011-2013:

• Siri Austeng, Elverum kommune (gjenvalg)

• Ruth Ørnholt, Hordaland fylkeskommune (gjenvalg)

Vedtak:

Som innstilling

b) Valg av styrets leder dor perioden

Innstilling:
Styreleder for perioden 2011-2013:

• Siri Austeng, Elverum kommune (gjenvalg)

c) Valg av varamedlemmer til styret

Innstilling:
Varamedlemmer for perioden 2011-2012 i numerisk rekkefølge:

1. Siri Hov Eggen, Akershus fylkeskommune (ny),
2. Aase Wivestad, Horten kommune (gjenvalg)

3. Odd Jo Forsell, Stavanger kommune (ny)

Vedtak
Som innstilling

d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen

Innstilling:
Styret la frem følgende forslag til valgkomité:

• Rolf Storm-Solberg, Tønsberg kommune, leder (gjenvalg)

• Anniken Kjær Haraldsen, Levanger kommune (ny)

• Vidar Lund, Time kommune (gjenvalg)

• Per Olav Sanner, Stange kommune, vararepresentant (ny)

• Gunnhild Fundlid Brevik, Elverum kommune, vararepresentant (ny)

Vedtak

Som innstilling.

Årsmøte i BS 2011 Side 5
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Vedtak

Som innstilling.

Sak 5 - Valg av revisor

Innstilling:

Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for år 2011.

Vedtak:

Som innstilling.

Orientering om stipend.
Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort.

T4 A/ e( &7_5---  011

OPP-A-jc;cL &o(S- - ft

Årsmøte i BS 2011 Side 6
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REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER
BIBLIOTEKSENTRALEN ALs ÅRSMØTE

Torsdag 28. april 2011
Deltakerliste

Nr. Kommune Antall
stemmer

Rep Obs Deltakere

1 Arendal kommune 1 Rep Ola Eiksund
2 Asker kommune Obs Live Gulsrud
3 Gjesdal kommune 1 Re Vidar Lund
4 Hordaland fylkeskommune 1 Rep Mette Nora Sætre
5 Hordaland fylkeskommune Obs Berit W. Eldøy
6 Horten kommune 1 Rep Marit  Bunæs  Gossner
7 Hå kommune 1 Rep Vidar Lund
8 Klepp kommune 1 Rep Vidar Lund
9 KS 1 Rep Hans L. Clementz
10 Modum kommune 1 Rep Elin Mariboe Hovde
11 Nome kommune 1 Rep Lillian Nilssen
12 Nordland fylkeskommune 1 Rep Geir Knutson
13 Norsk Bibliotekforening 1 Rep Hege Newth Nouri
14 Op egård kommune 1 Rep Aase-Liv Birkenes
15 Rygge kommune 1 Rep Svein Bendik Hansen
16 Skedsmo kommune 1 Rep Ketil Gulbrandsen
17 Skedsmo kommune Obs Ragnhild Madsen
18 Sola kommune 1 Rep Vidar Lund
19 Stange kommune 1 Rep Per Olav Sanner
20 Time kommune 1 Rep Vidar Lund
21 Tønsberg kommune 1 Rep Rolf Storm-Solberg
22 Tønsberg kommune Obs Vigdis Gjelstad Jakobsen
23 Ullensaker kommune Obs Eli Wilhelmsen
24 Vestre Toten folkebibliotek 1 Rep Mona Myrland
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REPRENSENTANTER OG OBSERVATØRER
BIBLIOTEKSENTRALEN Als ÅRSMØTE

Torsdag 28. april 2011
Tilleggsliste

Nr. Kommune Antall
stemmer

Rep Obs Deltakere

25 Ullensaker kommune 1 Rep Øystein Storberget
26 Stavanger kommune 1 Rep Carolyn Fjeld
27 Steinkjer kommune 1 Rep Bjørn Arild Gram
28 Buskerud fylkeskommune 1 Rep Trond Minken

Side 18



Salg av øl ,liter pr år







Bedrift 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prognose







2011

Johs. H. Giæver 3433 3662 3224 4437 3665 4113 3870 4385 4504 4500
Hilberg Lilleng 23706 26225 22741 19507 22591 21672 21744 21983 17784 18500
Coop Sørkjosen 0 0 11075 10636 9005 12399 13156 15201 12794 13000
Havna Handel Joker 0 0 8952 9237 7602 10333 10770 10426 10829 12000
Coop Prix Storslett 0 6527 21810 30650 30770 33862 35812 34432 35506 38000
Spar Storslett Mathus 0 0 32451 36743 37629 40135 40666 38492 39981 43000
Rerna 1000 0 6648 80100 73524 43404 31753 52111 54212 54515 60000
Coop Rotsund 0 0 0 0 1664 815 2025 1729 1719 1800
ICA Nær Storslett






22072 24100

Storslett dagligv ICA 0 0 0 22152 23786 22556 23730 26508 ny eier




Rimi/ica 0 0 21259 nedlagt






A. Hoaas, Rotsund 1543 2373 943 nedlagt






Brødrene Garnst, 10962 9336 5608 5842 4684 nedlagt





Sappen landhandel 5446 5536 nedlagt







Nyvoll øIutsalg 82518 72031 nedlagt







Totalt antall liter 127608 132338 208163 212728 184800 177638 203884 207368 199704 214900

Tallene er hentet fra bedriftenes omsetningsoppgaver.

Alle butikker fikk salgsbevilling fra 2004. Salgstider for øl ble utvidet fra 24. september 2010
Ølutsalget hadde sitt siste salgsår i 2003.
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Skjenking øl , liter

Bedrift2002
øl

2003
øl

2004
øl

2005
en

2006
øl

2007
øl

2008
øl

2009
01

2010
øl

Prognose2011
øl

Sappen leirskole * 42 59 103 105 45 93 89 120 100
Reisafjord hotell 2189 1653 501 1500 1288 1309 1172 1178 1880 1900
Bios AS Galleriet






3009 3500

Bios AS kafe, bar/hems






3150 2500

Bios AS 10192 8855 7534 13194 10415 10691 8381 7223




Grillstua mat & vinhus 1386 1286 * 220 1100 1668 1668 1224 1020 1100
Henriksen gjestestue * * 656 356 528 300 * * 150 300
Merkbart AS




87 388 49 109




Minibar 1





3500 7742 10581 9500

Milano Storslett DA

Lille Milano
Raisi Hotell






88

nye eiere
konkurs

150

Norl Storslett hotell 1163 1078 1053 886 905 315 608




nye eiere




Lillebar 1
Arikas biljard og pizz






5818




nedlagt
nedlagt




Merkbar




1000 791 nedlagt






China Yang Restaurant 1019 907 958 1016 nedlagt






Internatet kafe






2000 411 nedlagt




Totalt sleenket øl , liter 15949 13821 11761 18066 14428 22534 15882 17565 19998 19050

Tallene er hentet fra bedriftenes omsetningsoppgaver.
Merket med * ikke fått inn omsetningsoppgave.
Skjenketidene ble utvidet fra 24. september 2010.
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Skjenking vin , liter

Bedrift2002
Vin

2003
Vin

2004
Vin

2005
Vin

2006
Vin

2007
Vin

2008
Vin

2009
Vin

2010
Vin

Prognose 2011
Vin

Sappen leirskole * 9 23 24 26 10 16 18 32 30
Reisafjord hotell 710 535 49 374 460 237 214 407 548 550
Bios AS Galleriet






419 500

Bios AS Kafe, hems/platå






800 700

Bios AS 3193 2259 1390 1817 1127 1647 1677 1789




Grillstua mat & vinhus 134 108 * 15 40 43 29 32 27 30
Henriksen gjestestue * * 10 15 60 15 * * 18 30
Merkbart AS




7 22 2 13




Minibar 1





70 98 465 400

Milano Storslett DA

Lille Milano
Raisi Hotell






7

nye eiere

konkurs

10

Norl Storslett hotell 163 132 166 140 136 114 125




nye eiere




Lillebar 1
Arikas biljard og pizz






198




nedlagt

nedlagt




Merkbar




60 50 nedlagt






China Ya Restaurant 273 241 165 136 nedlagt






Internatet kafe






52 32 nedlagt




Totalt skjenket vin liter 3833 3284 1863 2571 1856 2338 2165 2357 2316 2250

Tallene er hentet fra bedriftenes omsetningsoppgaver.
Merket med * ikke fått inn omsetningsoppgave.
Skjenketidene ble utvidet fra 24. september 2010.
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Skjenking brennevin , liter

Bedrift2002
Br.vin

2003
Br.vin

2004
Br.vin

2005
Br.vin

2006
Br.vin

2007
Br.vin

2008
Br.vin

2009
Br.vin

2010
Br.vin

Prognose 2011
Br.vin

Sappen leirskole * 2 3 2 1 2 5 6,5 4 5
Reisafjord hotell 182 113 38 50 53 40 65 50 81 85
Bios AS Galleriet






191 200

Bios AS Kafe, hems/platå






350 300

Bios AS 579 1255 522 864 892 863 721 577




Grillstua mat & vinhus 44 43 * 8 35 41 22 27 17 20
Henriksen gjestestue * * 15 20 10 8 * * 6 10
Merkbart AS




4 6 2 5




Minibar 1





200 248 541 480

Milano Storslett DA

Lille Milano
Raisi Hotell






3

nye eiere

konkurs

5

Norl Storslett hotell 15 10 10 11 8 12 10




nye eiere




Lillebar 1
Arikas biljard og pizz






276




nedlagt

nedlagt




Merkbar





5 nedlagt






China Y Restaurant 15 8 10 12 nedlagt






Internatet kafe






147 122 nedlagt




Totalt skjenket brennevin, liter 835 1431 985 972 1003 1395 1147 913 1193 1105

Tallene er hentet fra bedriftenes omsetningsoppgaver.
Merket med * ikke fått inn omsetningsoppgave.

Skjenketidene ble utvidet fra 24. september 2010.
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Alkontroll AS
Boks 587
9256  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/2546-13 28580/2011 U63 26.07.2011

Anmondning om skjenkekontroll på Havnnes kulturfestival 4. - 6. august 2011

Kommunestyret har i sak 16/11 gitt Stiftelsen Havnnes kulturfestival skjenkebevilling for øl og 
vin i tidsrommet 4. – 6. august 2011 fra kl. 14.00 – 02.00.
Utskrift av kommunestyrets behandling følger vedlagt.

Vi anmoder Alkontroll om å foreta skjenkekontroll på Havnnes kulturfestival.

Samtidig vil vi påpeke at Alkontroll ikke har utført kontroll hos Giævers landhandel de siste 7-8 
årene.  I henhold til kontrakt nr 0206 skal kontrollen utføres 3 ganger pr år på alle salg og 
skjenkesteder.  
Vi har tidligere bedt om å få tilbakemelding på hvorfor det ikke er utført kontroll hos Giævers 
landhandel men har ikke mottatt noen redegjørelse fra dere.

Med hilsen

Kjetil Hallen
Rådmann
Direkte innvalg: 77 77 07 22

Kopi til:
Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks 32 9156 STORSLETT
Ref. kommunestyret
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Nordreisa kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommunestyre

  

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/546-16 45195/2011 F00 06.12.2011

Orientering om vedtak gjennom bruk av hasteparagraf KL § 13, Private tjeneste-
leverandører innenfor pleie- og omsorg.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.10.2011 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: I hht KL § 13 nr 1 fattes følgende vedtak: 

Nordreisa kommune inngår avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger.

Administrasjonen gis fullmakt til å velge den private tjenesteleverandør som har gitt best tilbud 
etter konkurransegrunnlaget.

Forslaget ble satt opp mot innstillingen: Forslaget fikk 5 stemmer og 2 stemte i mot. Forslaget 
vedtatt. 

Vedtak:

I hht KL § 13 nr 1 fattes følgende vedtak: 

Nordreisa kommune inngår avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger.

Administrasjonen gis fullmakt til å velge den private tjenesteleverandør som har gitt best tilbud 
etter konkurransegrunnlaget.
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Med hilsen

Christin Andersen
Assisterende rådmann
Direkte innvalg: 77 77 07 23
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Nordreisa kommune
Øknonomiavdelingen

www.nordreisa.kommune.no

Notat

Referanse Dato

2010/2800-34 06.12.2011

Vedrørende investeringsbudsjettet 2011

I 2010 kom det en presisering fra kommunal- og regionaldepartementet om budsjettering og 
regnskapsføring av investeringer. Presiseringen gjaldt Kommuneloven kapittel 8 og 9 med 
tilhørende forskrifter, og går ut på at investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig. 
Nordreisa kommunen har tidligere gitt økonomiske rammer for investeringsprosjekter per 
prosjekt og man tok ikke hensyn til om prosjektet gikk over flere år. Denne praksisen er nå 
strammet inn, og vi må derfor tilpasse oss denne presiseringen av lovverket. 

Investeringsregnskapet for 2011 består av en blanding av investeringer, investeringer VAR (vann 
og avløp), KLP innskudd og prosjekter. I tillegg er det inntekter ved salg av eiendommer, salg av 
bygninger og merverdiavgift tilknyttet investeringsprosjektene. Når det gjelder både på 
investeringer og VAR investeringer, benytter man økonomiske rammer som er gitt fra tidligere 
år. Disse er satt av i balansen på memoriakonto under ”ubrukte lånemidler”. Denne posten, som i 
utgangen av 2010 var på til sammen kr. 35 711 227, er en huskekonto for hvilke prosjekter som 
allerede er tatt opp lån til, men der rammen ikke er benyttet fullt ut. Utfordringen er at summene 
er samle summer per lån, og ikke oppdelt i prosjekt. Vi har startet gjennomgangen av denne 
kontoen, men jobben er særdeles krevende. Krevende i den forstand at man må koble lån mot 
forbruk i prosjekt, og samtidig ta hensyn til eventuelle omdisponeringer som er foretatt av 
kommunestyret.  

KLP innskuddet, som er egenkapitalinnskuddet i KLP, kan ikke lånefinansieres, men må 
finansieres gjennom for eksempel salg av eiendommer, salg av tomter og merverdiavgift fra 
andre investeringsprosjekter. Dette er en utfordring for Nordreisa kommune, da vi har få slike 
inntekter i løpet av året.

For å få en bedre oversikt over investeringsregnskapet bør det utarbeides prinsipper, rutiner og 
retningslinjer for hvordan eventuelle inntekter skal benyttes, oppfølgning av 
investeringsregnskapet og bedre skille mellom ubrukte lånemidler og nye låneopptak lån. 
Dersom man ikke får bedre oversikt kan man risikere å ta opp nye lån til prosjekter som allerede 
er tatt opp lån til, samt å stå uten finansiering på investeringer som ikke kan lånefinansieres. 

Av kapasitetshensyn har økonomiavdelingen ikke hatt mulighet til å foreta denne 
gjennomgangen i høst som planlagt. Innføringen av nytt økonomisystem har krevd mye 
ressurser, og har vært en prioritert oppgave. I løpet av 2012 må imidlertid denne gjennomgangen 
være på plass, og man må få oversikt over hvilke prosjekter som er koblet til kontoen ubrukte 
lånemidler. 
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Kommunestyret

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/172-41 35325/2011 033 01.12.2011

Referater til kommunestyret 15.desember 2011

1. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtedato 13.04.2011
Sak:
1/11 Referater
2/11 Byggetrinn 3 – Storslett skole
3/11 Behandling av avvik
4/11 Samarbeidsplan mellom Nordreisa kommune og Nord-Troms Bedriftshelsetjenesten
Tilleggssak:
5/11 Valg av ny leder, arbeidsmiljøutvalget.

2. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET 

Møtedato 10.02.2011
Sak:
1/11 Referatsaker
2/11 Undersøkelse deltid
3/11 Revisjon av telefonreglementet

Møtedato 03.03.2011
Sak:
4/11 Referatsaker

Møtedato 09.05.2011
Sak:
5/11 Referatsaker
6/11 Årsmelding administrasjonsutvalget 2010

Møtedato 24.11.2011
Sak:
7/11 Referatsaker
8/11 Revidering av reglement for administrasjonsutvalget
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3. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET 

Møtedato 10.06.2011
Sak:
1/11 Referater
2/11 Årsmelding Nordreisa eldreråd 2010
3/11 Nordreisa kommune – Årsmelding 2010

Møtedato 05.12.2011
Sak:
4/11 Konstituering av Eldrerådet 2011-2015 
5/11 Budsjett 2012

4. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGSUTVALGET 

Møtedato 09.05.2011
Sak:
1/11 Referater
2/11 Referatsaker
3/11 Årsmelding 2010

Møtedato 06.10.2011
Sak:
4/11 Referatsaker
5/11 Næringsstrategier Tromsø-regionen 
6/11 Klagesak opplevelsesbedrift – U.off.: offl. § 13, fvl. § 13 nr. 2

5. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET 

Møtedato 21.06.2011
Sak:
51/11 Referatsak
52/11 Klage – Deling av eiendom 1942/81/1
53/11 Deling av eiendom 1942/23/11
54/11 Klage på tildeling av elg i Nordreisa
55/11 Søknad om godkjenning treningsområde for jakthunder
56/11 Forslag til høringsuttalelse Statnett SF – 420 kV kraftledning mellom Balsfjord og Hammerfest, 

tilleggssøknad og tilleggsutredning.
57/11 Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei gbr. 1942/52/135

Møtedato 30.08.2011
Sak:
58/11 Referatsak
59/11 Nordkjosvegen
60/11 Søknad om snøbrøyting av veg
61/11 Utprøving av Veileder – Metode for landskapsanalyse i kommuneplan
62/11 Prosjekt ungdomskontakt
63/11 Prosjekt framtidas kunnskapsarena
64/11 Høring – Søknad om konsesjon for utbygging av Fosselva
65/11 Klage – Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 1942/33/14
66/11 Deling av eiendom 1942/29/27
67/11 Deling av eiendom 1942/49/1
68/11 Klage – Deling av eiendom 1942/18/1 – Unntatt offentlighet
69/11 Ulovlig oppført byggverk i Sørkjos havn
Tilleggssaker:
70/11 Skuddpremie mårhund
71/11 Parkering bak IMO
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72/11 Utkjøring fra Storbakken
73/11 Kjøp av tomt.

Møtedato 11.10.2011
Sak:
74/11 Referatsaker
75/11 Deling av eiendom 1942/18/13 
76/11 Deling av eiendom 1942/60/3 
77/11 Klage - Deling av eiendom 1942/49/1 
78/11 Etablering av gruvedrift i Biedjovaggi - Planprogram for reguleringsplan -Forslag.
Tilleggssak:
79/11 Forhåndsuttalelse fasader nybygg gbr. 1942/44/2 

Møtedato 15.11.2011
Sak:
80/11 Referatsaker
81/11 Søknad om fritak på boplikt på gnr 1942/74/1 
82/11 Forslag til planprogram og merknadsbehandling for reguleringsplan E6 Langslett - Sørkjosen.
83/11 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/56/5
84/11 Budsjett 2012  
85/11 Revidering av reglement for Driftsutvalget 
Tilleggsaker:
86/11 Oversikt over vaktmestertjenesten
87/11 Opprettelsen av vakant stilling innen VAR sektoren

6. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET 

Møtedato 01.09.2011
Sak:
29/11 Søknad om fritak fra eiendomsskatt 1942/31/3/1/8 – Unntatt offentlighet
30/11 Søknad om skjenkebevilling 17.september 2011 – Kjelderen samfunnshus
31/11 Budsjettkontoll pr 30.juni 2011
32/11 Foreløpig budsjettrammer for 2012
Tilleggsaker:
33/11 Avtale med porteføljeforvaltning av elektrisk energi
34/11 Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede

Møtedato 06.10.2011
Sak:
35/11 Referatsaker
36/11 Tv-Aksjonenen 2011
37/11 Leie av idrettshallen – Nord-Troms videregående skole
38/11 Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av scooterløypene
39/11 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning – Oksfjord og Straumfjord il
40/11 Finansiering av rulleskiløype i Nordreia
41/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg

Møtedato 03.11.2011
Sak:
42/11 Likviditetssituasjonen i Nordreisa kommune 
43/11 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012
44/11 Søknad om skjenkebevilling til julebord – Kronebutikken DA

Møtedato 25.11.2011
Sak:
45/11 Referatsaker
46/11 Søknad om økonomisk støtte 
47/11 Budsjettkontroll pr 30. september 2011 
48/11 Budsjett 2012 
49/11 Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015 
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50/11 Søknad om ambulerende skjenkebevilling til førjulsfest - Minibar 1
51/11 Søknad om kommunalt tilskudd – rehabilitering av o-kart Garjala, Nordreisa il
52/11 Søknad om kommunalt tilskudd – flomlysanlegg Ymber stadion, Nordreisa il
53/11 Søknad om kommunalt tilskudd - o-kart Bakkeby,Nordreisa il
54/11 Etablererpakke 
55/11 Forslag skisse Næringsstrategier for Nordreisa kommune 2012-2015
56/11 Kompetanseløp for Landsbybedrifter 
57/11 Bedriftsbasert Turistinformasjonsportal
    Saken har vedlegg som er unntatt offentlig
58/11 Studium for politikere og næringsarbeidere 
59/11 Utbygging av Halti II

Saken har vedlegg som er unntatt offentlig

7. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALG 

Møtedato 15.11.2011
Sak:
1/11 Referatsaker
2/11 Reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune
3/11 Budsjett 2012

8. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OPPVEKSTUTVALGET 

Møtedato 28.10.2011
Sak:
1/11 Referatsak

Møtedato 14.11.2011
Sak:
3/11 Reglement for Oppvekst- og kulturutvalget Nordreisa kommune
4/11 Budsjett 2012

9. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET

Møtedato 23.06.2011
Sak:
23/11 Moan Sfo - behov for økning av personellressurser
24/11 Arealbehov Moan skole 
25/11 Søknad om godkjenning etter privatskoleloven - Reisa Montessoriskole
26/11 Årsmelding 2010 Nordreisa kommune 2011/2051

Møtedato 22.09.2011
Sak:
27/11 Referatsaker
28/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg

Nordreisa kommune, 01.12.11

Ellinor Evensen
fagleder
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/2800-32

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Viggo Døhl

Dato:                 11.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/11 Nordreisa formannskap 25.11.2011
65/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Budsjettkontroll pr 30. september 2011

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Prognose for skatteinngang 2011
2 Rammetilskudd 2011

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3. kvartal 2011. Regnskap og budsjett for de ni første 
månedene er hentet ut fra økonomisystemet og gjennomgått for å se hvordan enhetene ligger i 
forhold til driftsbudsjettet for 2011.
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Budsjettet er fordelt jevnt utover året med like store beløp for hver måned. Dette gjelder både 
inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter i regnskapet er derimot ikke like jevnt fordelt ut over 
året. Det er spesielt inntektssiden som kan være utfordrende å få et godt bilde av status ved å 
sammenlikne regnskap og budsjett i en slik budsjettkontroll da f. eks refusjoner ikke kommer 
fortløpende, men heller litt mer ujevnt i løpet av året. Utgiftene til lønn og pensjon, og i noen 
grad varer og tjenester, er på den andre siden mer forutsigbare. 

For å synliggjøre de reelle avvikene er det lagt inn undertabeller på noen sektorer hvor det er 
eventuelle store periodiseringsavvik i budsjettet. Dette gjøres for å få fram et riktigere bilde i 
avvikskolonnene slik at tallene viser et mer korrekt avvik. De korrigeringene som er gjort i disse 
tabellene er videre benyttet i oversiktstabellen for sektoren, og til slutt i totaloversikten for 
kommunen. 

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1.1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -5 211 527 -4 246 140 -965 387

Driftsutgifter 19 661 198 18 704 044 957 154

Lønn 9 431 980 9 009 072 422 908

Pensjon 1 138 401 1 103 569 34 832

Varer og tjenester 9 090 817 8 591 403 499 414
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Inntekter fra sykepengerefusjon og mva-kompensasjon

I budsjettet er det på konto 11990.120.4908 avsatt midler til lønnsøkning i forbindelse med årets 
lønnsoppgjør. For hele året utgjør dette kr 5 838 624,- Dette beløpet er i budsjettet fordelt med 
en lik sum hver måned fra januar til desember. I praksis skal dette beløpet være fordelt fra mai 
til desember. En stor del av dette fordeles gjennom sentrale oppgjør for de ansatte som ligger 
under kapittel 4 i Hovedtariffavtalen. En del fordeles gjennom lokale forhandlinger på kapittel 4, 
og de ansatte som ligger under kapittel 3 og 5. Den del som gjelder sentralt oppgjør i kapittel 4 
ble utbetalt på septemberlønningene med etterbetaling fra 1. mai. Den del som er forhandlet om 
lokalt vil bli utbetalt i november med etterbetaling fra mai. For å gjøre en tilnærming til hvor 
stor andel den enkelte sektor skal ha av disse midlene i sine lønnsbudsjett fordeler vi 5/8 (mai-
sept/mai-des) av kr 5 838 624,- på sektorene fordelt på den prosentvise andelen av 
lønnsbudsjettet den enkelte sektor har. Dette er vist i tabellen under.

Sektor Budsjett 
lønn hittil

%-vis 
fordeling

Andel av 
midler avsatt 
til lønnsøkning

1.1 6 612 662 4,52 % 165 001
1.2 49 943 690 34,15 % 1 246 211
1.3 70 682 966 48,33 % 1 763 705
1.4 5 905 237 4,04 % 147 349
1.5 4 377 448 2,99 % 109 228
1.6 8 722 471 5,96 % 217 646
Sum 146 244 474 3 649 140
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Det ligger introduksjonsstønad på kr 2 231 409 på en lønnsart i budsjettet på sektor 1.1 Denne er 
tatt ut i beregningen over og fører til forskjellen mellom budsjettert lønn på sektor 1.1 og det 
som står i tabellen over. I tillegg ligger det en godtgjøring eldrerådet på kr 3000 på sektor 1.4 
som også er tatt ut. På sektor 1.5 er også lønn på selvkostområdet tatt med i oversikten over, 
mens det ligger under selvkost i tabellene senere i rapporten. Disse momentene gjør at det blir 
uoverensstemmelse med tabellen over og lønnstall senere i rapporten.

Periodiseringsavvik:
Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 9 431 980 13 223 039

Periodiseringsavvik -9/12 avsetning lønnsøkning -4 378 968

Andel avsatte midler til lønnsøkning 165 001

Sum lønn 9 431 980 9 009 072 422 908

 Avsetning til lønnsøkning i budsjettet med 9/12 for de tre første kvartalene. Gir et 
periodiseringsavvik siden hele avsetningen ligger på ansvar 11990. 

 Andel avsatte midler til lønnsøkning tas med.

Pensjon Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 1 138 401 -96 431

Periodiseringsavvik 0 1 200 000

Sum pensjon 1 138 401 1 103 569 34 832

 Pensjonskostnaden ble nedjustert ved revideringen av budsjettet i juni 2011. 
Reduksjonen på totalt kr 1,6 mill er budsjetteknisk lagt på sektor 1.1 noe som fører til at 
budsjettet for sektoren totalt viser en negativ sum. For å gi et korrekt bilde av avviket på 
pensjon på sektor 1.1 legges det til 9/12 av kr 1,6 mill.

Varer og tjenester Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 9 090 817 7 576 403

Periodiseringsavvik (ulykke- og gruppeliv) 0 300 750

Periodiseringsavvik tilskudd kirka 714 250

Sum varer og tjenester 9 090 817 8 591 403 499 414

 Budsjettert årspremie på ulykke- og gruppelivsforsikring er kr 1 203 000,-. Hele premien 
er innbetalt, mens budsjettet er fordelt over hele året.

 Tilskudd til kirka er utbetalt for hele året.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -13 924 643 -11 825 164 -2 099 479

Driftsutgifter 80 614 413 77 874 630 2 739 783

Lønn 53 582 620 51 189 901 2 392 719

Pensjon 6 902 871 6 783 096 119 775 

Varer og tjenester 20 128 922 19 901 633 227 289

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

Side 33



 Det er regnskapsført kr 1,9 mill mer i refusjon sykelønn, fødselspenger og mva-
kompensasjon enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Skoler og SFO har hatt høyt sykefravær som fører til økte vikarutgifter.
 Gjennom budsjettprosessen for 2012 er det oppdaget at mange ansatte på Storslett skole 

ligger inne kun med 7 måneder i lønnsbudsjettet for 2011. Regnskapet viser også at 
effektivisering spes.ped. ikke har fått ønsket effekt. Disse to tingene er hovedårsakene til 
avviket på lønn.

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -13 924 643 -12 152 164

Periodiseringsavvik ref. finsk/samisk 0 300 000

Sum driftsinntekter -13 924 643 -11 825 164 -2 099 479

 Refusjon på finsk/samisk for 2. halvår på kr 300 000 kommer i desember.

Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 53 582 620 49 943 690

Andel avsatte midler til lønnsøkning 1 246 211

Sum lønn 53 582 620 51 189 901 2 392 719

Driftsutgifter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 20 128 922 18 117 233

Tilskudd private barnehager 1 784 400

Driftsutgifter 20 128 922 19 901 633 227 289

 Tilskudd til private barnehager er betalt for hele året

Barnevern:

Barnevern Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 6 787 697 5 472 672

Periodiseringsavvik ref. kommuner 0 272 099

Sum barnevern 6 787 697 5 744 771 1 042 929

 Refusjon fra Kvænangen kommune kommer to ganger i året. Hittil er bare beløpet for 1. 
halvår innbetalt.

 Barnevernet fikk tilført ekstra midler på kr 1,67 mill ved revideringen av budsjettet i 
juni. I tillegg ble det iverksatt tiltak som skulle sørge for at barnevernet holdt seg 
innenfor sitt budsjett. Regnskapet viser at tiltakene ikke hadde ønsket økonomisk effekt 
og det ventes at avviket vil være i samme størrelsesorden ved årsslutt.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -34 309 757 -28 687 649 -5 622 108

Driftsutgifter 102 840 754 99 170 417 3 670 337

Lønn 73 975 960 70 546 671 3 429 289
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Pensjon 10 330 423 11 519 643 -1 189 220

Varer og tjenester 18 534 371 17 104 103 1 430 268

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykelønn er kr 4,89 mill høyere enn budsjettert. De økte inntektene må ses opp mot 

økte lønnsutgifter til vikarer. Mva-kompensasjon er kr 1,28 mill høyere enn budsjettert og 
ses opp mot merforbruk varer og tjenester. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Avviket på lønn skyldes hovedsakelig lønnsutgifter til vikarer.
 Underforbruket på pensjon vil sannsynligvis bli mindre fordi pensjon på noe av variabellønn 

betales etterskuddsvis.
 Overforbruk varer og tjenester forventes tatt inn igjen i løpet av året Består i hovedsak av 

ikke-budsjettert mva.

Periodiseringsavvik:
Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 73 975 960 70 682 966

Andel avsatte midler til lønnsøkning 1 763 705

Etterskuddsvis variabel lønn -1 900 000

Sum lønn 73 975 960 70 546 671 3 429 289

 På bakgrunnen av hvilke KOSTRA-arter lønnen er utbetalt på anslås det at det er utbetalt 
ca kr 1,9 mill i variabel lønn (timelister) i oktober som i realiteten gjelder september. 
Dette beløpet stemmer også bra overens med den andel av januarlønnen som ble 
periodisert til desember 2010 i regnskapet i januar i år. Dette vil gi et mer reelt bilde av 
avviket på lønn pr 3. kvartal. 

Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -34 309 757 -33 679 005

Tilskudd ressurskrevende tjenester 7 890 000

Tilskudd fra UNN -2 898 644

Driftsinntekter -34 309 757 -28 687 649 -5 622 108

 Tilskudd for ressurskrevende tjenester regnskapsføres i siste kvartal.
 Tilskudd fra UNN mottatt for hele året.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -6 199 405  -4 815 938 -1 383 467

Driftsutgifter 13 164 767 11 652 044 1 512 723

Lønn 5 902 861 6 055 586 -152 725

Pensjon 903 273 971 332 -68 059

Varer og tjenester 6 358 633 4 625 126 1 733 507

De viktigste forklaringene til avvikene er:
 Inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevne seg i løpet av 

året.
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Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 5 902 861 5 908 237

Andel avsatte midler til lønnsøkning 147 349

Sum lønn 5 902 861 6 055 586 -152 725

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -1 520 945 -909 000 -611 945

Driftsutgifter 8 762 983 8 211 158 473 132

Lønn 3 469 058 3 049 422 419 636

Pensjon 370 165 407 061 -36 896

Varer og tjenester 4 923 760 4 864 321 90 392

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Større inntekter på kommunale avgifter (feiing) og inntekter fra interkommunal feiing enn 

budsjettert på kr 0,57 mill.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Høyere lønnsutgifter på brannvern til vaktlønn og deltidsmannskaper enn budsjettert kr 0,3 

mill. 
 Uvær og store snøfall har medført høyt overtidsbruk på kr 0,2 mill. 

Periodiseringsavvik:
Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 3 469 058 2 939 776

Andel avsatte midler til lønnsøkning 109 646

Sum lønn 3 469 058 3 049 422 419 636

Driftsinntekter og utgifter fra selvkostregnskapet har ikke direkte innvirkning på 
driftsregnskapet. Selvkostregnskapet gjøres opp ved årsavslutningen mens statusen pr 
30.september er:

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -13 484 924 -13 530 000 45 076

Driftsutgifter 5 470 475 14 670 975 -9 200 500

De viktigste forklaringene er:
 Budsjettkontrollen viser at budsjetteringen av kommunale avgifter er svært gode.
 Avviket på driftsutgifter består av internkjøp, renter og avdrag på selvkostområdet. 

Renter og avdrag overføres ved årsavlutning til sektor 1.9 renter og avdrag.

1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:
1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -4 493 198 -2 263 061 -2 230 137

Driftsutgifter 19 198 873 16 137 188 3 061 686
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Lønn 9 314 214 8 940 117 374 097

Pensjon 1 441 953 1 448 059 -6 106

Varer og tjenester 8 331 318 5 749 012 2 693 695

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykelønn og mva-kompensasjon på til sammen kr 2,0 mill

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Avviket innenfor lønn er i hovedsak lønn vikar på renholdssiden
 Avviket på varer og tjenester kommer i all hovedsak fra høye utgifter til strøm, biobrensel 

og fyringsolje, renovasjon og kommunale eiendomsgebyr. Det utgjør kr 1,2 mill.
 Utgifter mva tilsvarer kr 1,4 mill.

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -4 493 198 -2 988 375

Husleie kommunehuset 123 064

Internsalg 602 250

Driftsinntekter -4 493 198 -2 263 061 -2 230 137

 Husleie på kommunehuset er for lavt budsjettert og faktureres etterskuddsvis.
 Internsalg regnskapsføres ved årsslutt.

Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 9 314 214 8 722 471

Andel avsatte midler til lønnsøkning 217 646

Sum lønn 9 314 214 8 940 117 374 097

1.7 Folkevalgte styringsorganer

Oversikten er:
1.7 Folkevalgte styringsorganer Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -35 129 0 -35 129

Driftsutgifter 1 928 756 2 057 755 -128 999

Godtgjøring 897 023 1 166 551 -269 528

Pensjon 163 545 148 500 15 045

Varer og tjenester 868 188 742 704 125 484

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Driftsinntektene stammer fra mva-kompensasjon.

1.8 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.8 Skatt og rammetilskudd Regnskap Prognose Avvik
Driftsinntekter -196 868 914 -201 173 508 4 304 594

 Skatt på inntekt og formue -61 388 109 -61 717 309 329 200

 Eiendomsskatt -11 284 455 -11 178 000 -106 455
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 Statlige rammetilskudd -105 671 241 -105 569 600 -101 641

 Inntektsutjevning -17 004 473 -17 615 099 610 626

 Refusjon merverdiavgift fra investeringer -1 193 809 -2 350 000 1 156 191

 Refusjon merverdiavgift fra drift 0 -2 418 000 2 418 000

 Øvrige generelle statstilskudd -326 826 -325 500 -1 326

Driftsutgifter 255 765 0 255 765

For å få en best mulig oversikt over reell status er det utarbeidet prognoser som tar hensyn til 
periodiseringsavvikene. Nedenfor er det laget tabeller som viser forskjeller mellom budsjett pr 
30. september og prognoser. Prognosene fra tabellene under er benyttet i tabellen over. 
Prognosene er basert på følgende forutsetninger:

 Prognosen for skatt på inntekt og formue har tatt utgangspunkt i skatteinngangen for 
2010 med prosentvis skatteinngang i september måned (se vedlegg 1).

 Eiendomsskatten blir innbetalt hvert kvartal. Prognosen er lik det budsjetterte beløpet.
 Statlige rammetilskudd (innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen) kommer i 10 terminer, der 8 av 10 terminer kommer de tre første 
kvartalene (se vedlegg 2). 

 Inntektsutjevningen baserer seg på KS prognosemodell pr mai 2011. Antall terminer og 
tidspunkt for utbetaling varierer fra år til år. Inntektsutjevningen gis til kommuner som 
har en skatteinngang pr innbygger som ligger under gjennomsnittet for landet. Dette 
utbetales etterskuddsvis etter at skattetallene den enkelte måned er klar. Utbetalingene i 
2011 er ikke veldig ulik utbetalingene i 2010 så prognosen bygger på tallene for 2010

Prognoser:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Prognose
Skatt på inntekt og formue -61 388 109 -59 955 750 -61 717 309

Eiendomsskatt -11 284 455 -11 178 000 -11 178 000

Statlige rammetilskudd -105 671 241 -98 813 250 -105 569 600

Innbyggertilskudd -87 394 441 -81 837 000 -87 292 800

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen -5 779 200 -5 259 750 -5 779 200

Nord-Norge tilskudd -12 497 600 -11 716 500 -12 497 600

Inntektsutjevning -17 004 473 -18 764 250 -17 615 099

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -1 193 809 -3 750 000

Avvik 1 400 000

Sum ref mva fra investeringer -1 193 809 -2 350 000 1 156 191

Denne periodiseringen forutsetter: 
 Guleng 3 blir forsinket, kr 1,4 mill i budsjettert mva-kompensasjon blir tilsvarende 

forsinket.
 ombygging av Storslett skole går som planlagt

Med disse forutsetningene vil det medføre en reduksjon i inntekt på kr 1,4 mill på årsbasis. 

Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -326 826 -1 828 500

Periodiseringsavvik 1 500 000

Sum øvrige generelle statstilskudd -326 826 -325 500 1 326
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 Rentekompensasjon kommer siste kvartal.

Refusjon merverdiavgift fra drift viser ingen inntekt i regnskapet på denne sektoren da 
refusjonen blir inntektsført på det enkelte ansvar. Budsjettet ligger imidlertid kun på sektor 1.8.

1.9 Renter og avdrag

1.9 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter sum -3 476 678 -3 538 875 62 197

 Renteinntekter -3 476 678 -3 848 250 371 572

 Utbytte 0 309 375 -309 375

Driftsutgifter sum 17 992 439 22 600 672 -4 608 914

 Renteutgifter 9 055 491 10 642 083 -1 586 592

 Avdrag 8 935 925 11 958 589 -3 022 664

 Varer og tjenester 1 023 0 342

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lavere renteinntekter enn budsjettert.

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 0 -1 999 500

Periodiseringsavvik 2 308 875

Sum utbytte 0 309 375 -309 375

 Utbytte fra Ymber AS utbetales i desember og blir kr 0,4 mill høyere enn budsjettert for 
året, periodisert blir dette kr 0,3 mill. 

Fordelingen av driftsinntekter og driftsutgifter pr sektor var pr 30. september 2011:

Nordreisa kommune Regnskap Budsjett Avvik
1.1 Sektor for administrasjon
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-5 211 527
19 661 198

-4 246 140
18 704 044

-8 233
-965 387
957 154

1.2 Sektor for levekår
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-13 924 643
80 614 413

-11 825 164
77 874 630

640 304
-2 099 479
2 739 783

1.3 Sektor for helse og sosial
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-34 309 757
102 840 754

-28 687 649
99 170 417 

-1 951 771
-5 622 108
3 670 337 

1.4 Utviklingsavdelingen
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-6 199 405
13 164 767

-4 815 938 
11 652 044 

129 256
-1 383 467 
1 512 723 

1.5 Anleggsdrift
Driftsinntekter
Driftsutgifter

   -1 520 945
8 762 983

    -909 000 
8 211 158

-138 813
-611 945
473 132

1.6 Bygg og eiendom 831 549
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Driftsinntekter
Driftsutgifter

-4 493 198
19 198 873

-2 263 061 
16 137 188

-2 230 137
3 061 686 

1.7 Folkevalgte styringsorganer
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-35 129
1 928 756

0 
2 057 755 

-164 128
-35 129

-128 999 
1.8 Skatt og rammetilskudd
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-196 868 914
255 765

-201 173 508
0 

4 560 359
4 304 594

255 765 
1.9 Renter og avdrag
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-3 476 678
17 992 439

-3 538 875 
22 600 672

-4 546 717
62 197

-4 608 914
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Totalt sett viser budsjettkontrollen pr 30.september 2011:

Totalt pr 30.september 2011 Regnskap Budsjett Avvik

Nordreisa kommune
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-266 040 196
264 419 948

-257 459 335 
256 407 908

-568 821
-8 580 861
8 012 040

Totalt pr 30. september 2011 Regnskap Budsjett Avvik
Lønn inkl. refusjoner 143 503 513 146 742 411 -3 238 898

Pensjon 21 490 470 21 389 534 100 936

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten ovenfor er alle faste 
og variable kostnader og refusjoner tilknyttet lønn tatt med. Differansen mellom regnskap og 
budsjett skyldes i all hovedsak at det er regnskapsført mer i refusjoner enn det som er budsjettert 
samtidig som avviket på lønn mellom regnskap og budsjett er mindre enn avvikt på refusjonene. 
Dette framkommer i tabellen under.

Totalt pr 30. september 2011 Regnskap Budsjett Avvik
Lønn 156 018 912 151 792 993 4 225 919

Refusjoner -12 515 399 -5 050 582 -7 464 817

Lønn inkl. refusjoner 143 503 513 146 742 411 -3 238 898

Vurdering

Budsjettkontrollen pr 30.september viser at det er et mindreforbruk på kr 568 821 for Nordreisa 
kommune samlet sett. 

I løpet av budsjettprosessen for 2012 er det oppdaget at det har vært en del feil med de lønnsdata 
som er lagt til grunn for budsjettet for 2011 ved Storslett skole. Feilen ligger i varigheten den 
enkelte er lagt inn med hvor noen som skulle vært lagt inn med 12 måneder er lagt inn med 7 
måneder. Denne feilen kan isolert sett i verste fall bety at det blir et overforbruk på lønn på 
omkring kr 1,5 mill. I tillegg ser vi i regnskapet at utbetalingen av fastlønn på Storslett skole 
ikke er redusert like mye som er forutsatt i de tiltakene som var lagt til grunn for budsjettet i 
2011. De tiltakene som skulle få økonomisk effekt på fastlønn på Storslett skole var kr 0,6 mill i 
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effektivisering spes.ped. reduksjon spes.ped naturlig avgang kr 1,5 mill og reduksjon i antall 
klasser på kr 0,5 mill. Sammenligner man gjennomsnittlig utbetaling pr måned første halvår mot 
utbetalinger i august til oktober ser man en reduksjon på ca kr 200.000,- pr måned. Forutsettes 
det at dette holder seg i november og desember vil tiltakene ha hatt en effekt på ca kr 1,0 mill. 
Sammenlignes det som da vil være utbetalt mot budsjett på fastlønn må det påregnes et 
overforbruk på ca kr 4,6 mill på Storslett skole ved årsskiftet.

Barnevern fikk økt sine rammer med kr 1,7 mill ved revideringen av budsjettet i juni. Selv om 
det ble iverksatt tiltak har det likevel vist seg at de pr 30. september har et overforbruk på kr 1,0 
mill som ventes å holde seg ut året. Den kommende tiden er det viktig å videreføre de planlagte 
tiltakene, spesielt innenfor barnevern og spes.ped. slik at tiltakene får økonomisk virkning.

På inntektssiden er det skatteinntekt og inntektsutjevningen som kanskje er vanskeligst å forutsi.
Hvis det ikke skjer store endringer som fører til økning i arbeidsledigheten fra et år til neste vil 
ofte fjorårets tall være en grei pekepinn på skatteinntektene året etter. Pr 30. september ser det ut 
for at anslaget for skatteinntekter er ganske bra med en liten mindreinntekt i forhold til 
prognosen på kr 0,3 mill. Inntektsutjevningen er et virkemiddel for å utjevne forskjeller i 
skatteinntektene mellom kommuner. Kommuner som har lavere skatteinntekter enn 
gjennomsnittet får tilført penger. Denne omfordelingen skjer etter at skattetallene er klare for 
den enkelte måned. Den beløpsmessige størrelsen er vanskelig å forutsi fordi det avhenger av 
forskjellen på gjennomsnittlig skatteinntekt pr innbygger for landet som helhet og pr innbygger i 
den enkelte kommune. Budsjettet for 2011 er basert på prognosene på inntektsutjevning som er 
laget av KS. Sammenlignes inntektsutjevningen fra 2010 med det som er mottatt hittil i 2011 så 
har vi en mindreinntekt pr 3. kvartal på kr 0,61 mill. Budsjettet i 2010 var kr 0,4 mill lavere enn 
det er i 2011. Hvis vi videre forutsetter at vi får samme beløp i 4. kvartal 2011 som vi fikk i 4. 
kvartal 2010 så ligger det an til en mindreinntekt for hele året på kr 1,15 mill. 

Utbygging av Guleng 3 ble lagt inn i budsjettet for 2011 med et bidrag til mva-kompensasjon fra 
investeringer på ca kr 1,4 mill. Siden prosjektet er utsatt vil disse inntektene ikke komme i 2011.
Det er også lagt inn mva-kompensasjon fra drift på sektor 1.8 med kr 3,22 mill i budsjettet for 
2011. Dette er inntekter som ikke kommer på sektor 1.8 da de kommer på den enkelte enhet. 
Summert vil det bli en mindreinntekt på kr 4,46 mill for hele 2011 på mva-kompensasjon fra 
drift og investeringer.

Siden det har vært kommunevalg og skifte av ordfører vil Nordreisa kommune betale ut dobbel 
ordførerlønn i november og desember.

Det er i budsjettet for 2011 budsjettert med avdrag til Husbanken på kr 3,9 mill. Dette gjelder 
videreformidlingslån og skal ikke budsjetteres som en utgift i driftsbudsjettet fordi dette skal 
betales av den enkelte låntaker som har slikt lån.

Budsjettkontrollen viser at en del forhold kunne vært bedre budsjettert. Dette gjelder spesielt 
renteinntekter, inntektene fra mva-drift. Disse tingene er rettet opp i budsjettet for 2012.

Nordreisa kommune vil motta ca kr 0,45 mill mer for ressurskrevende brukere i 2011 enn det 
som ligger inne i budsjettet. Fylkesmannen vil i oktober betale ut restmidler av tilbakeholdte 
skjønnsmidler og midler for ekstraordinære utgifter i forbindelse med terrorangrepet 22.juli på 
kr 0,2 mill. Utbytte fra Ymber blir kr 0,4 mill høyere enn budsjettert. Samlet vil dette føre til 
merinntekter på kr 1,07 mill.

Pensjonskostnaden som ligger inne i budsjettet for 2011 skal være tilstrekkelig for å dekke netto 
pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik. Når årsregnskapet avsluttes vil 
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det bli regnskapsført et premieavvik på kr 3,2 mill som en inntekt. Det er viktig å huske på at 
dette er penger som er betalt i pensjonspremie, men som rent teknisk føres i regnskapet fordi det 
er et avvik mellom pensjonspremie som blir betalt til KLP og den beregnede pensjonskostnaden 
som belastes regnskapet. Det følger ingen kontantstrøm med inntekten, mens det ved betalingen 
gikk kontanter ut fra Nordreisa kommune. Likviditetsmessig er dette svært ugunstig. 

Det er pr 3. kvartal avsatt kr 7 733 655,- til dekning av tidligere års underskudd. Dette er holdt 
utenfor i tabellene over og ved beregning av avvik. Hvis det totalt sett blir et merforbruk i siste 
kvartal vil det gå ut over denne avsetningen. 

Hvis utviklingen går som forutsatt, og planlagte reduksjonstiltak får økonomisk virkning, ser det 
ut til at Nordreisa kommune klarer å holde budsjettet for 2011 og redusere tidligere års 
akummulerte underskudd med kr 10 311 540,-
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Vedlegg 1

Skatteinngang 2011

Måned
Skatteinngang 2010 Prosentvis 

inngang pr 
mnd

Prognose 2011

pr mnd akkumulert pr mnd akkumulert

januar -10 242 335 -10 242 335 12,5 % -10 029 974        -10 029 974 

februar -108 090 -10 350 425 0,1 %        -105 849        -10 135 823 

mars/ 1. kvart. -13 161 302 -23 511 727 16,1 % -12 888 420        -23 024 244 

april -605 861 -24 117 588 0,7 %        -593 299        -23 617 543 

mai -14 038 444 -38 156 032 17,2 % -13 747 376        -37 364 919 

juni/ 2. kvart. -184 800 -38 340 832 0,2 %        -180 968        -37 545 887 

juli -10 100 580 -48 441 412 12,4 %     -9 891 158        -47 437 046 

august -481 311 -48 922 723 0,6 %        -471 332        -47 908 377 

september/ 3. kvart -14 101 303 -63 024 026 17,3 % -13 808 932        -61 717 309 

oktober -379 400 -63 403 426 0,5 %        -371 534        -62 088 843 

november -17 478 173 -80 881 599 21,4 % -17 115 787        -79 204 630 

desember/ 4. kvart -751 961 -81 633 560 0,9 %        -736 370        -79 941 000 

Sum -81 633 560 100,0 % -79 941 000 
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Vedlegg 2

Rammetilskudd 2011

mnd
Skjønnsmidler Nord-Norgetilskudd Innbyggertilskudd Sum rammetilskudd

pr mnd akkumulert pr mnd akkumulert pr mnd akkumulert pr mnd Akkumulert

januar 1 460 900 1 460 900 1 562 200 1 562 200 10 911 600 10 911 600 13 934 700 13 934 700 

februar 616 900 2 077 800 1 562 200 3 124 400 10 911 600 21 823 200 13 090 700 27 025 400 

mars/ 1. kvart. 616 900 2 694 700 1 562 200 4 686 600 10 911 600 32 734 800 13 090 700 40 116 100 

april 616 900 3 311 600 1 562 200 6 248 800 10 911 600 43 646 400 13 090 700 53 206 800 

mai 616 900 3 928 500 1 562 200 7 811 000 10 911 600 54 558 000 13 090 700 66 297 500 

juni/ 2. kvart. 616 900 4 545 400 1 562 200 9 373 200 10 911 600 65 469 600 13 090 700 79 388 200 

juli 616 900 5 162 300 1 562 200 10 935 400 10 911 600 76 381 200 13 090 700 92 478 900 

august 616 900 5 779 200 1 562 200 12 497 600 10 911 600 87 292 800 13 090 700 105 569 600 

september/ 3. kvart 0 5 779 200 0 12 497 600 0 87 292 800 0 105 569 600 

oktober 616 900 6 396 100 1 562 200 14 059 800 10 911 600 98 204 400 13 090 700 118 660 300 

november 616 900 7 013 000 1 562 200 15 622 000 10 911 600 109 116 000 13 090 700 131 751 000 

desember/ 4. kvart 0 7 013 000 0 15 622 000 0 109 116 000 0 131 751 000 

Sum 2011 7 013 000 15 622 000 109 116 000 131 751 000 

Innbetalingen av skjønnsmidler i januar inneholder kr 844 000 i 
tilleggsskjønn.

Side 44



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/1019-15

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 04.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
66/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - bolig på spesialområde 
Blomstereng, g.nr 43 b.nr 78

Henvisning til lovverk:
 Lov om eigedomsskatt til kommunane

Rådmannens innstilling

Gammelt bolighus på g.nr 43 b.nr 78 innvilges fritak for eiendomsskatt i 2011.

Saksdokumenter
 Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt
 Brev fra Riksantikvaren: Fritak for eiendomsskatt på bygninger som har kulturhistorisk 

verdi

Saksopplysninger

Grete R. og Inge G. Hauge har sendt inn klage på avslag fra overtakstnemnda for eiendomsskatt 
om fritak for eiendomsskatt i 2010. I klagen er eiendommen feil angitt som g.nr 78 b.nr 4.

Eiendommen er et gårdsanlegg som består av våningshus, fjøs og uthus oppført i 1919. Den er 
regulert som spesialområde med vern som formål i reguleringsplan for Storslett vest, vedtatt av 
Nordreisa kommunestyre 4.06.1992:

”Deler av eiendommen 43/4 Blomsterenggården er vernet ut fra sin kulturhistoriske 
verdi. Restaurering og nybygg skal skje etter antikvariske retningslinjer godkjent av 
Fylkeskonservator i Troms. Det ubebygde arealet skal utformes og opparbeides slik at 
dette inngår som en helhet til bygningene og dets øvrige omgivelser.”

Eiendommen ble i 1992 fradelt og fikk nytt b.nr 78. 

Satser og regler for eiendomsskatt vedtas av kommunestyret hvert år i forbindelse med
budsjettbehandlingen for det kommende skatteåret, jfr. eiendomsskatteloven § 10. Fritak for 
eiendomsskatt kan derfor gis for bare et år om gangen.
Kommunestyret har i sak 72/10 den 16.12.10 behandlet regler som gjelder utskriving av

Side 45



eiendomsskatt for 2011. I punkt 4, andre ledd i vedtaket står:
”Følgende er fritatt fra eiendomsskatt:
Bygninger med offentlig vernestatus, jfr. eiendomsskatteloven § 7b.”

Kommunestyret har tidligere i år gitt fritak for eiendomsskatt for butikken på Havnnes og 
Kronegården. G.nr 43 b.nr 78 har eiendomsskattetakst på kr 300 000, det betyr eiendomsskatt på
kr 2100 pr år.

Vurdering
Bygningen det søkes fritak for har ikke offentlig vernestatus vedtatt av Riksantikvaren, men har 
ved Kommunestyrets reguleringsplanvedtak fra 1992 blitt regulert til bevaring etter plan- og 
bygningsloven. Freda og verneverdige bygninger er en del av vår kulturarv og betyr mye for 
stedets identitet og folks tilhørighet. Under evakueringen i 1944 ble størsteparten av 
bygningsmassen i Finnmark og Nord-Troms brent ned. Bygningene som ikke ble brent viser en 
kultur- og livsform som det er av samfunnsmessig interesse å ta vare på. Økonomisk betyr det 
lite for kommunen å innvilge fritak, men for eieren vil det kunne bety mye. Fritak kan sees på 
som en anerkjennelse av den innsats som gjøres og dermed være en motivasjon for videre 
vedlikehold og ivaretakelse av kommunens kulturminner.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4674-1

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 30.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
67/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Eiendomsskatt 2012 - Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

Henvisning:
- eiendomsskatteloven
- kommunestyre sak 71/09 og sak 72/10

Rådmannens innstilling

 Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordreisa kommune.
 Skattesatsen for 2012 fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.
 Skattesatsen fastsettes av kommunestyret for ett år av gangen i tråd med bestemmelsene i 

eiendomsskatteloven.
 Følgende er fritatt fra eiendomsskatt:

o Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 
eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7a.

o Bygninger med offentlig vernestatus, jfr eiendomsskatteloven § 7b.
o Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare 

jordeiendommen og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive 
gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jfr 
eiendomsskatteloven § 7e. 

 I tråd med eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
o Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO. 
o Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO. 
o Eiendommer eiet av Nordtro.
o Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
o Eiendommer eiet av grendelag.
o Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
o Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
o Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
o Gnr 80 bnr 1 ”Butikken” Havnnes, 1 bygning.  
o Gnr 15 bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning. 
o Gnr 43 bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.
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 Eiendomsskatten skrives ut og kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.
 For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura 

sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir 
beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut 
kontaktperson.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune vedtok 27.08.87 under sak 132/87 - innføring av eiendomsskatt på verker 
og bruk. Nordreisa kommune hadde da den oppfatning at det ikke fantes områder som var 
utbygd på bymessig vis. Satsene til eiendomsskatten ble i K-sak 126/95 satt til 7 promille.

Nordreisa kommune vedtok 13.06.96 under sak 51/96 - innføring av eiendomsskatt på boliger i 
tettbygd strøk i Storslett/Sørkjosen. Dette var en utvidelse av eiendomsskatten som allerede var 
innført i kommunen. Dette ble gjort for å opprettholde tjenestetilbudene og som en del av 
kommunens forlik med Statnett. Statnett hevdet at Nordreisa kommune måtte innføre 
eiendomsskatt på tettsted utbygd på bymessig vis dersom det skulle være eiendomsskatt på 
verker og bruk. Formannskapet klargjorde 27.08.98 under sak 59/98 grensene for eiendomsskatt 
i tettstedene Storslett/ Sørkjosen. 

Kommunestyret vedtok 20.12.08 under sak 46/07 å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk, 
innbefattet forretningsbygg i Nordreisa kommune. Senere ble det i sak 75/08 vedtatt at dette kun 
skulle gjelde verker og bruk. I K-sak 76/08 og 94/08 vedtok kommunestyret at det ikke skulle 
skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. 

Kommunestyret vedtok i sak 35/09 at Nordreisa kommune skal starte arbeidet med taksering av 
eiendommer i Nordreisa kommune med tanke på mulig eiendomsskatt i 2010. I K-sak 54/09 
vedtok kommunestyret at innføring av eiendomsskatt skulle utsettes til desembermøtet.
Kommunestyret vedtok i sak 71/09 at Nordreisa kommune skriver ut eiendomsskatt for alle 
eiendommer i Nordreisa kommune. 

Statsbudsjettet for 2012 gav Nordreisa kommune i utgangspunkt en realvekst på 0,2%, dvs 4,6 
mill kroner som inkluderer midlene til samhandlingsreformen på 5 mill kroner. Dette medfører 
at Nordreisa kommune får en realnedgang. Eiendomsskatten for 2012 utgjør 15,2 mill kroner, 
herunder 12,9 mill kroner for boliger og 2.3 mill kroner verker og bruk. 

Selv om eiendomsskatt innføres i hele kommunen, er det fritak for følgende:
 statlig eiendom 
 lufthavner
 kirker og helseforetak
 kommunale eiendommer
 eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk
 bygninger som med offentlig vernestatus (offentlig vernestatus fra Riksantikvaren har 5 

bygninger på Havnnes på gnr 80 bnr 1 og 3 bygninger ”Fiskarbondens stue” i Bakkeby gnr 
50 bnr 1 jfr Sametinget). 

Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus 
(fra Riksantikvaren og Sameting) Dette kan kommunestyre gi, jfr eiendomsskatteloven § 10, for 
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ett år om gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i 
oversikten over bygninger som er fritas etter vedtak i denne sak (gjelder gnr 80 bnr 1 
”Butikken” Havnnes (kst sak 10/11), gnr 15 bnr 3 bolighus ”Krone” (kst sak 18/11) og sak til 
kommunestyret 15.12.11 gnr 43 bnr 78 spesialområde Blomstereng.

Kommunestyret kan også fastsette ulike satser for:
 boligdelen av eiendommen
 eiendommer
 husløse eiendommer
 bygninger og grunn
 avgrensede områder av kommunen
 verker og bruk

Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, f eks størrelse på inntekt og 
formue. Det er gjennomført taksering i hele kommunen. 

Vurdering

Nordreisa kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Eiendomsskatt vil gi 
kommunen bedre likviditet og muligheter til å oppfylle forpliktende plan for nedbetaling av 
tidligere års underskudd. Rådmannens vurdering er at det ikke er mulig å redusere driftsnivået 
tilsvarende inntektene fra eiendomsskatt med virkning i 2012. 

Kommunen bør fortsette prosessene med å redusere driftsnivået. Med utgangpunkt i 
statsbudsjettet for 2012 og premieavviket er behovet for å redusere driftsnivået på ca 8 mill 
kroner.    
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4673-1

Arkiv:                232

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 30.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
68/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Forskuddsvedtak for 2012 - Formues, - inntekts- og eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:
- lov om skatt av formue og inntekt av 18. november 1911
- lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975

Rådmannens innstilling

- ved likningen for 2012 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt
og formue ut fra vedtak som Stortinge fatter etter skatteloven § 73.

- ved utskrivning av eiendomsskatt for 2012 nyttes en generell sats på 7 o/oo. For boliger
nyttes en sats på 7 o/oo.

Saksopplysninger

Etter forskrift 29.5.70 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 1. november.
Samme forskrift gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet har hvert år
siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20. desember, eller til den nærmeste
påfølgende virkedag dersom 20. desember er helligdag. 
Fra 1978 har det også vært bestemt at når vedtak ikke er truffet innen fristen, skal vedtaket fra 
foregående år legges til grunn.

I henhold til Lov om skatt og inntekt § 73, skal Stortinget vedta hvor stor den kommunale
skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og maksimumssatser for
inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner.
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Vurdering

Fylkesmannen anbefaler for kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, og bruker 
et standardformular i sine vedtak: ” Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til
Stortinges vedtak”.

Ved likningen for 2011 er det i Nordreisa kommune benyttet høgeste skattøre for både inntekt
og formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 o/oo og likelydende sats på boliger.

Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter Eigedomsskatteloven 
gjøres et formelt vedtak om hvor høg satsen skal være.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/3938-13

Arkiv:                L64

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
69/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Utbygging av fiber- Øvre Reisadalen

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar utbygging av fiber i øvre Reisadalen.
2. Kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 
3. De resterende områder bygges ut etter følgende prioritering:

Flatvoll-Tangen
Storneshamn-Steinsvik
Storenga
Fosselv-Nordli
Hamneidet
Uløya
Øvre Kildalen
Øvre Oksfjorddalen

Saksopplysninger

Bakgrunn
Fiberutbyggingen i Nordreisa har foregått over flere år og innbyggere i Nordreisa har per i dag
muligheter til å kople seg på toppmoderne fiberløsning i 95 % av kommunen. Nordreisa
er en av Norges største kommuner og har jobbet for å få gode tilbud til innbyggere og næringsliv 
i distriktene, tross store kostnader.
Fiberutbyggingen i Nordreisa har foregått over flere år og innbyggere i Nordreisa har per i dag 
muligheter til å kople seg på toppmoderne fiberløsning i 95 % av kommunen. 

Totalt kr 8,192 mill er brukt siden oppstart av utbyggingen. Derav tilskudd 6,5 mill.

Kommersielt utbygd:
Storslett
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Sørkjosen
Rotsund
Oksfjordhamn

Utbygd:
Sandbukt – Oksfjordvann til Mettevoll Utbygd Kr    612.500,-
Rotsundelv – Latteren/Selja Utbygd Kr 1.189.000,-
Straumen - Marasdalen – Fosnes Utbygd
Sandbukt mot Storeng Utbygd Kr.   630.000,-
Nyheim Utbygd Kr     154.000,-
Indre –Ytre Storvik Utbygd
Storslett – Moskodalen Utbygd 
Moskodalen .- Nybrua Utbygd 
Krakenes Utbygd
Nybrua – Bergmo/Vinnelys Utbygd samarbeid Statnett
Oksfjordvatnet – Oladalen Utbygd
Storslett – Krakeneskrysset Utbygd
Krakeneskrysset – Nørgård Utbygd

Likevel er det områder i kommunen som fortsatt står uten dekning. I disse områdene er det 
næringsdrivende, skoleelever og andre fastboende som krever like rettigheter til god 
infrastruktur. Samfunnet er i dag lagt opp til at teknologi og internett er ikke bare er 
underholdning, men et viktig og nødvendig verktøy for arbeid, skolearbeid, kontakt, 
markedsføring, rapportering, med mer. Brukbar internetthastighet er avgjørende for å kunne 
bruke enkelte nettsider: nettbank, Fronter, Altinn etc. 

I september meldte Fornyingsdepartementet at de ville etablere en midlertidig støtteordning for 
bredbånd. Støtteordningen skulle ha en ramme på 15 millioner kroner. Hensikten skulle være å 
bidra til at de om lag 7000 norske husstandene som i dag mangler et bredbåndstilbud, skulle få 
det. Det vises til departementets rapport, Bredbåndsdekning 2011.

I en pressemelding i dag presiserer departementet rammen på 15 millioner kroner. Midlene er 
lyst ut som prosjektmidler i regi av Norges forskningsråd. Alle kommuner og fylkeskommuner i 
landet kan søke. Det kan søkes om inntil 60 prosent av utbyggingsprosjektets totalkostnad

Forslag til plan for videre Fiberutbygging i Nordreisa:

Område Utbyggingsår Investeringer 
kommunale 
midler

Merknader

Øvre Reisadalen 2012 2,3 mill Se i sak

Flatvoll- Tangen 920 000

Storneshamn- Steinsvik 230 000

Storenga 260 000

Hamneidet 700 000

Fosselv- Nordli 180 000

Sum 4 590 000
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Det er kun øvre Reisadalen som er utredet. De andre tallene er grovkalkyler uten binding fra 
utbygger.

Det behøves egne utredninger i følgende områder, fordi de er krevende og eller har lavt 
kundegrunnlag:

Uløya
Øvre Oksfjorddalen
Øvre Kildalen

Øvre Reisadalen:
Internett tilkoplingen i øvre Reisadalen er ikke tilfredsstillende. Vi har, etter stort trykk fra 
befolkningen og næringslivet i øvre Reisadalen, sett nærmere på mulighetene for utbygging av 
fiber også der. Vi håpte på at massiv dugnadsånd og samarbeid vil kunne gi befolkningen 
infrastruktur til å kunne bo og drive næringsvirksomhet der, også i fremtiden. Kommunens 
økonomi gjør at vi må se på alternative løsninger for å få dette til.

Kommunen søkte om midler fra Sametinget og fikk avslag. Det var også et ønske om 
medvirkning fra Statskog Eiendom, i forbindelse med deres hyttefelt Svartfosslia. Statskog vil i 
løpet av kort tid avgjøre om hyttetomtene skal være høystandard eller ikke. Fiber til hyttene er 
aktuelt om Statskog velger høystandard tomter. 

Hvorfor bør bredbånd prioriteres?

1. Skole:
Elever i grunnskole, videregående og høyere studier hindres i dag fra å bruke skolenes 
nettportal: fronter, hvor lekser, beskjeder og annet viktig skolearbeid legges ut. Dette er et
system som det tas for gitt at alle elever har tilgang til, noe elevene i ubebygde strøk ikke har. 
Nordreisa kommune har ansvar for at alle elever i grunnskolen har samme muligheter og tilgang 
til felles verktøy.

Mye av undervisninga / innlevering av skolearbeid foregår på fronter, og det  hevdes at 
skoleelevene / studenter i Reisadalen ikke får de samme muligheter til utdanning som resten av 
befolkninga i kommunen. 

I tillegg er det tilrettelagt slik at mer og mer høyere utdanning og videreutdanning foregår på 
nett. For at man skal kunne være en fullverdig elev/ student er det viktig på tilgang til 
dokumenter via nett.

2. Infrastruktur for innbyggere
I tillegg til at skole, generell markedsføring og salg i dag foregår på nett er det viktig å påpeke 
bankvesenets digitale tidsalder. I dag har bankene mer og mer gått over til digitale løsninger. 
Ettersom det legges opp til formidling av dokumenter via nettbanken er dette også en vesentlig 
faktor for hvorfor man bør bygge ut fiber i hele kommunen. Det er i dag helt nødvendig med 
høyhastighetsnett for å betalte regninger via nettbank. Dessuten foregår kontakt med NAV og 
andre offentlige etater via nettet.

3. Næring:

Side 54



For å kunne drive næringsvirksomhet i dag må man ha tilgang til høyhastighetsnett. Dette av for 
å kunne sende og motta filer, bookinger i nettportaler, vedlikeholde informasjonsflyt og betale 
regninger. Det er flere næringer i områdene uten fiber som sliter med dette, og mangelen på 
infrastruktur hindrer utvikling. De har ikke kapasitet til å utvikle seg i takt med markedet. Det er 
arrangert møter der næringsaktører viser til konkrete utviklingsprosjekter, der infrastruktur er 
første hindring. Reelle utviklingsprosjekter, i øvre Reisadalen alene, foregår i dag i bedriftene:

 Elvebåtsentret
 Visitor Point, Saraelv
 Tronsanes Camping
 Tromsø Villmarkssenter
 Sappen Leirskole- ferie og fritidssenter
 Tørrfoss Fiskecamp
 Sami Culture

Det er i tillegg et behov innen flere bedrifter som:
 Næringsdrivende Reindrift med binæring.
 Næringsdrivende Landbruk: 6
 Reiselivsbedrifter
 Husstander: 30-40 stk
 Fritidseiendommer: ca 1/3 av kommunens totale 377 hytter/ fritidseiendommer.

Prosjekter og aktører i området:
 Reisa nasjonalpark
 Visitors point- Halti Nasjonalparksenter
 NVE- Vernet vassdrag
 Statskog SF Eiendom- Hyttefelt og grunneier.
 Reindrift: 3 distrikt og 3 distrikter som trekker igjennom området.
 Diverse småskala næringsutvikling

Listene er ikke uttømmende.

Utbyggingskostnader:
Nordreisa kommune har en rammeavtale med Ymber som utbygger av fiber i kommunen. Det
har også vært snakk om andre tilbydere på dette stadiet, men andre utbyggere er ikke villige til å 
ta kostnadene og driften av anlegget. (Deriblant tilbydere av trådløstbredbånd).

Kalkyle fra Ymber: Haugset -Saraelv Sum 5.553.872

Finansiering Øvre Reisadalen:

Troms Fylkeskommune: kr 2 852 323,2 Omsøkt
Ymber: kr    800 000 Avklart
Nordreisa kommune: kr 1 921 548,8 Bevilges i budsjett for 2012
Sametinget: kr    100 000 Avslått.
Statskog- Eiendom: kr    200 000 Omsøkt
Sum kr 5 553 872
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Kommunens kostnader:
Egenandel Kommunen 1 921 548,8
7,1 % Bredbåndfylket Troms, Prosjekt    197 163,-
Prosjektledelse og dekning av tidligere prosjekt    152 837,-
Avslått søknad Sametinget    100 000,-
(Evt Statskog 200 000)

Totalsum i Egenandel Øvre Reisadalen 2 371 548,80

Vurdering

1. Fiber, eller andre løsninger:

Nordreisa kommune har utredet mulighetene for trådløs bredbånd. Denne teknologien er i stadig 
utvikling, men har fortsatt store utbyggingskostnader. Det er slik at befolkningen i Reisadalen 
ønsker å ha samme tilbud som det finnes i resten av kommunen, og et trådløst nett er per 
definisjon en dårligere løsning. Hvis man fastholder argumentasjonen om at befolkningen og 
næringsliv i Reisadalen skal ha like godt tilbud som resterende innbyggere, som har fiber, må 
man velge samme løsning.

Flere har tilbudt seg å bygge trådløst nett, men ingen er villige til å drifte dette. Da er det ikke 
hensiktsmessig.

Telenor har blitt utfordret på å dra nytte av sitt fibernett i Reisadalen. Deres nett er per i dag ikke 
i hele dalstrekningen. Telenor så ikke på opprettelse av fibertilbud i dalen som økonomisk 
forsvarlig. Ymber ser ikke at det er lønnsomt å drifte Telenors nett.

2. Hele dalen eller deler:

Reisadalen har et betydelig potensial for utvikling. Spesielt innen reiselivet. Nordreisa kommune 
har startet en stor Reiselivssatsing. Det er stort potensiale for lønnsomme virksomheter i dalen. 
Laksefiske og tilhørende virksomheter er eksklusiv vare og flere utvikler nå sine bedrifter for å 
møte etterspørselen. Vandring er i skuddet, og Reisa Nasjonalpark er merkevare. Flere bedrifter 
utvikler seg nå for å møte markedet. Det er slik at det foregår næringsvirksomhet i hele dalen. 
Hvis man velger å bygge ut hele dalen, kan man anse området som et ferdig utbygd område. 
Hvis man velger deler av dalen vil man stå ovenfor en slik utfordring at det ikke er lønnsomt å 
bygge ut og vi ikke kan oppnå 100 % dekning i kommunen. Det er flere områder som ikke er 
utbygd, og vi må se for oss at disse nå vil øke presset på kommunen om fiberdekning.

3. Alternativ finansiering av fiberutbygging i kommunen:

Statnett som bisto da utbyggingen til Vinnelys, har også via høringer fått forespørsel fra 
kommunen til å bidra til fiberutbyggingen i Reisadalen. Hvis det er slik at man velger å bygge 
420 kV linja ned Gapperos til Geira, vil dette være et kraftig inngrep i naturen. Denne linja vil gi 
et ryddebelte på omkring 120 m. Det er befolkningen i Reisadalen som til daglig vil være i 
kontakt med linja, og Statnett er oppfordret på å gi sitt bidrag til fiberutbyggingen som 
kompensasjon.

Hvis NVE velger å legge traseen for 420 kV linja rett over dalen, vil trafostasjonen flyttes til 
Gapperos. Dette vil føre til at Statnett sitt behov for fiberdekning vil være i Øvre Reisadalen. 
Hvis Statnett endrer trasevalg, vil det være rasjonelt for Statnett å bidra.
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Hvis NVE bibeholder trasevalg og ikke legger opp til medhold til vår høringsuttalelse, har vi en 
mulighet igjen. Kommunen kan forskottere eiendomsskatt fra Trafostasjonen til formålet. 
Kommunen vil få årlige skatteinntekter på omkring 3 948 000 kr. Det foreslås at kommunen 
forskotterer disse pengene til å bygge ut fiber i kommunen i perioden 2012-2015.
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Oppgis ved henvendelse




HE 176/11 - Variert næringsliv 2011 - Fiberutbygging i reisadalen -
Avslag

6.1juhitdin ohcamii beaivåduvvon 31.08.2011.

Vi viser til søknad av 31.08.2011.

Såmediggilea dahkan Cuovvova. mearrådusa âis HE 176/11:

Sametingethar gjort følgende vedtak i sak HE 176/11:

Dohkkehuvvon gollomerotallan/kostnadsoverslag:

Golut/kostnadstype




Ohcan/Omsøkt Dohkkehuvvong/
Godkjent

027Fibgging - Vinnelys-Svartfoss Ru/kr 4 295
Fiber1eggins- Svartfoss-Saraelv




1 258 845







Sum Ru/kr 5 553 872




Ruhtadeapmi/Finansiering:




Ohcan/Omsøkt Dohkkehuvvon/!
Godkjent




Samec/ Sametinget Ru/kr 100 000 0 1,8
Bredbånd lket Troms




2 776 936




Ymber




800 000




Nordreisakommune




1 676 936




Statskog-Eiendom




200 000




Sum Ru/kr 5 553 872
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Mearradus:

Ohcan biehttaluvvo.

Akkastallan:
Såmediggili searvva ruhtademiide mas golut leat badjel 5 milliuvnna ruvnno ja dabbalaCCatii seavvå
dakkår infrastruktuvrralai huksemiidda. Ohcci ii leat dan doarjjaortnega olahusjoavkkus. Daid åkkaid
vuodul biehttaluvvo ohccån.

Vedtak:

Søknaden avslås.

Begrunnelse:
Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over 5 millioner kr. og
er tllbakeholdent med deltakelse i denne typen infrastrukturutbygging. Søker er heller ikke i
målgruppen for virkemiddelordningen. Av disse grunnene avslås søknaden

Våidinåigemearrilea 3 vahku dan beaivvi råjes go mearrådusa almmuheapmi lea joavdan iii gulli
beallai,CujuhitHålddaanlåga § 29.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt søker blir underrettet om vedtaket, jf. fyl. § 29.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Ma e vmeng
oss tdirektevra gsdirektør

o Ing esjevik
råddeaddi/rådgiver

Vedlegg: - Diehtu Såmedikki eatjkilmearrådusaidvåidinvuoigatvuoda birra / Melding om rett
til å klage over enkeltvedtak i Sametinget

2
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Diehtu Såmedikki eaokilmearrådusaid våidinvuoigatvuoda birra
(Hå1dda'gan1åga§ 27, goalmmat ladas).

Älgu

Dåt diehtu Cuovvuålo reivviid Såmedikki mearradusaid birra, maid såhttå våidit.

Våidinvuoigatvuohta

Såmedikkiearikilmearrådusaidsåhttå våidit Såmediggeråddaihålddaanlåga njuolggadusaid vuodul.
Åigemearri våidit lea 3 vahku dan rajes go mearrådusa almmuheapmi lea joavdan ånai gulli beallåi Våidinaigemearri lea 3
vahku dan beaivvi råjes go mearrådusa almrnuheapmi lea joavdan gulli beallåt.Lea doarvåi go
våidda lea addojuvvon poastadoaimmahahkii ovdal åigginohkama.

Våidda såddejuvvo Såmediggåt,Avjovårgeaidnu 50, 9730 Kårajohka.

Våidda galgå leat vuollaiCallojuvvon,mearrådus maid våidå galgå leat namuhuvvon, ja dat nuppåstus
maid dåhttu våidojuvvon mearrådussii, galgå leat namuhuvvon. muitalit makkår mearrådusa guoddala
ja makkår rievdadusaid hållida.Våidagis berrejit maid namuhuvvot dat årttat maid vuodul vaidå ja
vejo1aS'earå diedut mat såhttet våikkuhit våidaga årvvotallamii.

Jos 1eet erenoarnå sivat dasa, de såhttå ohcat oaut guhkit våidinåigemeari.Våidda såhttå
hilgojuvvot jos såddejuvvo menddo matyYt.Hålddaanlåga § 31 vuodul såhttå våidda mii såddejuvvo
menddo maryjit,dattetge meannuduvvot jos våidi såhttå duodaS"titahte matypneapmi IIleat su sivva.
Dakkår dillin berre ge almmuhuvvot manne matypneapmi ii leat våidi sivva.

Vuoigatvuohta diehtitå‘SS1 båhpåriin ja gåibidit bagadusa

Vaidislea vuoigatvuohta diehtit ali båhpåriin daid råddjehusaiguin, mat bohtet ovdan hålddaanlåga
paragråfain 18-19.Jos nu håliiduvvo, de ferte våldot oktavuohta Såmedikkin. Såmediggisåhttå
dårkileappot bagadit våidinvejo1avuodaid birra, ja dan birra mo vaidit.

Lea mudui Såmedikkigeatnegasvuohta bagadit åemeannudannjuo1ggadusaid ja earå njuolggadusaid
birra mat njuolgga gusket olbmuid vuoigatvuodaide ja geatnegasvuodaide åesuorggis.

Golut våidinåS-S1 oktavuodas

Friddja riektirådi njuolggadusaid vuodul såhttå guoskeval almmolal åsahusas ohcat oaut
buhtaduvvot dårbbalaS"goluid låhkadovdiveahkkai. Muhto dås leat dihto dienas- ja opmodatmearit.
Fy1kkamånnekåntuvradahje guoskevafglåhkadovdi såhttå bagadit darkileappot.

Go mearrådus rievdaduvvo vaidåi buorrin, ja vårdis leat leamal mearkkagahtti golut, de son såhttå
dihto oktavuodain gåibidit ahte Såmediggibuhtada daid goluid (hålddaanlåga § 36).

3

Side 60



Melding om rett til å klage over enkeltvedtak i Sametinget
(Forvaltningsloven 27, tredje ledd)

Innledning

Denne meldingen vil alltid være vedlagt de brev om vedtak i Sametinget som kan påklages.

Klagerett

Enkeltvedtak i Sametinget kan etter reglene i forvaltningsloven påklages til Sametingsrådet.
Klagefristen er 3 uker fra den dag melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren. Det er
tilstrekkeligat klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen sendes Sametinget, Avjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som
ønskes. Det bør også fremmes en begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan
ha betydning for bedørnmelse av klagen.

Om det foreligger særliggrunn til det, kan det søkes om å få forlenget klagefristen. Dersom klagen
blir sendt for sent, kan den bli avvist. Etter forvaltningsloven § 31 kan en klage som er innsendt for
sent, likevelbehandles dersom klageren gjør det sannsynlig at forsinkelsen ikke skyldes klageren. Det
bør derfor i tilfelle opplyses hvorfor klageren ikke kan lastes for forsinkelsen.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning.

Med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven § 18-19, har klageren rett til å se dokumentene
i saken. Dersom dette ønskes, må Sametinget kontaktes. Sametinget kan gi nærmere veiledning om
adgangen til å klage, og om framgangsmåten ved klage.

Sametinget har forøvrig plikt til å veilede om saksbehandlingsregler og om andre regler av konkret
betydning for publikums rettigheter og plikter innen saksområdet.

Kostnader ved klagesak

Utgifter til nødvendig advokatbistand kan søkes dekket av det offentlige etter reglene om fritt
rettsråd. Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller
vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning.

Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, og klageren har hatt vesentlige kostnader, kan
klagereni visse tilfeller kreve at Samefinget dekker disse kostnadene (forvaltningsloven § 36).

4
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/1019-18

Arkiv:                D10

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 10.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
59/11 Nordreisa formannskap 25.11.2011
70/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Utbygging av Halti II

Henvisning til lovverk:

Vedlegg:

1 Halti II rapport med areal, finansiering og kostnadsfordeling
2 Tillegg til søknad om tilskudd til Halti II med driftsbudsjett
3 Utbygging av Halti II-tilleggsopplysninger

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt 
romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.

Nordreisa kommunens egenkapital på 20,1 mill innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-
2015.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt 
romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.
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Nordreisa kommunens egenkapital på 20,1 mill innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-
2015.

Saksopplysninger

Arbeidet med planene og finansiering av Halti II har pågått i mange år. Arbeidet har blitt ledet 
av Styringsgruppa for Halti II. Saken har vært behandlet i kommunestyret flere ganger, siste 
gang i sak 13/08 Søknad om midler til Halti II.

Arbeidet med tegning, arealfordeling og finansiering har pågått i nesten 10 år, men spesielt de 
siste fire åra. Det er mange som deltar i dette spleiselaget og etter at fylkeskommunen vedtok sin 
støtte i fylkestinget juni 2007, har det bare manglet tilsagn fra Kulturdepartementet. Det har vært 
sendt søknad innen ordningen Regionale møteplasser for årene 2007- 2008 og 2009. I 2010 
søkte vi etter anbefaling fra departementet på ordningen Nasjonale kulturbygg. Vi fikk avslag på 
alle søknadene. I januar 2011 var det et møte mellom kommunen, fylkeskommunen, samt alle 
institusjonene som skal inn i Halti II. Der ble det satt ned ei arbeidsgruppe som fikk følgende 
mandat:
Utrede areal, oppdaterte kostnader og finansiering. Arbeidsgruppa la fram sin rapport 28.februar 
2011. Hovedtrekkene i denne rapporten er at Nord Troms museum fikk noe større areal som gjør 
at alle deres behov nå er dekt. Dette ble løst med en ny løsning for kulturskolen, samt at noen 
reduserte på sitt areal. Bygget ytre rammer ble ikke rørt. Med bakgrunn i de nye arealene ble det 
satt opp et nytt kostnadsoverslag og fordeling mellom de forskjellige som skal inn. Kostnad for 
prosjektet nå er etter siste prisstigning på 59,5 mill. 
For finansiering av Nord Troms museum sin andel er det nå en helt ny finansieringsnøkkel der 
fylkeskommunen kommer sterkere inn og Kulturdepartementet skal dekke kapitalkostnadene for 
1/3 av museets areal. Søknad om dette ble sendt fra Nord Troms museet til departementet i mars 
2011. Fylkestinget bevilget 5 mill ekstra i fylkestinget i juni 2011, mens søknaden om regionale 
kulturhusmidler fra fylkeskommunen ikke er sluttbehandlet.

Siden de forskjellige aktørene som skal inn i bygget har med seg ulik finansiering, ble det i juli  
satt opp detaljerte oversikter hvor framtidlig husleie er delt i to. En del med ordinære 
driftsutgifter som er delt opp etter kvadratmeter leieareal og en del for kapitalkostnader som tar 
hensyn til hvor mye finansiering den enkelte enhet har med seg. Denne oversikten ble sendt til 
Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune i juli i år. 

Med bakgrunn i denne har vi i økonomiplanen satt opp forventede inntekter og utgifter for både 
bygget og drifta av kulturskolen og formidlingssalen etter innflytting. 

Prosessen videre når finansiering er i orden blir prosjektering av bygget og byggestart ved 
årsskiftet 2012/13.

Vurdering

Utviklingen av Halti har endret seg noe i løpet av alle disse åra. Likevel er alle enheter og 
funksjoner som var påtenkt inn med i planskissene som ble justert i februar i år. Det trur vi er 
svært viktig for at Halti skal bli det knutepunktet for kultur og næring som vi har jobbet for i alle 
disse årene. 

Presset fra de ulike enhetene som skal inn i bygget har blitt større i løpet av disse årene.
Situasjonen for Nord Troms museum er at kontorene i Sørkjosen er så dårlige at de har vært 
stengt i perioder de to siste vintrene pga kulde og frossent vann. Nasjonalparksenteret har press 
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fra Direktoratet for naturforvaltning om at de må få bedre lokaler for å kunne oppfylle sine 
forpliktelser etter autorisasjonen. Kulturskolen trenger også sårt bedre lokaliteter for sine ansatte 
og til undervisningen. Næringshagen og Kvenkultursenteret har utvidelsesbehov og ikke minst 
Nordreisa trenger en formidlingssal. Pr i dag er vi strøket fra Hålogaland teaters turneplan fordi 
sceneriggen på samfunnshuset ikke holder krava. 
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Tillegg til søknad om 

tilskudd til Halti II 

 
Driftsbudsjett for: 
Halti Kvenkultursenter 
Nord Troms museum  
Formidlingssal 
Halti nasjonalparksenter 
Kulturskolen 
Halti næringshage 
 

 

 
 

Halti II 
Søker: 

Nordreisa kommune - Postboks 174 - 9156 Storslett 
www.nordreisa.kommune.no  

Tlf.: 77 77 07 00 
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2 
Søknad om tilskudd til Halti II 

 

Søknad fra Nordreisa kommune 
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1.1 Innledning ........................................................................................................................ 4 
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1.7 Kulturskolen .................................................................................................................... 9 
1.8 Halti Næringshage ......................................................................................................10 
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3 
Søknad om tilskudd til Halti II 

 

Søknad fra Nordreisa kommune 

 

Forord 
 
Søknad om tilskudd til Halti II ble sendt inn i mars 2011. Troms fylkeskommune har i 
fylkestingets vedtak 27/11 bedt om følgende tilleggsopplysninger: 
 
Nordreisa kommune legger fram bærekraftig driftsbudsjett for partene som inngår som 
leietagere i bygget.  
 
I dokumentet under er det samlet driftsbudsjett for alle leietagerne som skal inn i bygget.  
 
Ordfører John Karlsen 
Nordreisa kommune 
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4 
Søknad om tilskudd til Halti II 

 

Søknad fra Nordreisa kommune 

 
 

1 Innhold og romprogram 
 
1.1 Innledning  
Halti I og II skal huse kvenkultursenter, Nord Troms museum, nasjonalparksenter, 
næringshagen i regionen og kommunale funksjoner som kulturskole og kino, og 
målsettingen med Halti er å gi et velfungerende bredspekter av tilbud til samfunnet både 
lokalt og regionalt.  
 
Aktører som Halti Nasjonalparksenter, Nord-Troms Studiesenter, Halti Næringshage, Nord-
Troms Regionråd og Nordreisa bibliotek har alle funnet sin plass i Halti I. Hver av aktørene 
har sine definerte arbeidsoppgaver, men mange virksomheter har overlappende 
målsettinger og målgrupper. Fagmiljøet som skapes vil gjøre det mulig for aktørene i 
fellesskap å arbeide sammen for å nå nivåer som den enkelte ikke ville klart alene. For alle 
på Halti vil samlokalisering gi markante fordeler i forbindelse med kulturtilbud, studietilbud, 
kursvirksomhet og seminarer arrangert på senteret. Brukerne vil få tilgang til 
museumsutstilling, bibliotek, leseplasser, grupperom og videokonferanseutstyr. 
 
Halti Kvenkultursenter vil også være med på å styrke senterets språklige profilering på 
kvensk og markere senterets tilhørighet til den kvenske kulturen. 
 
Behovsundersøkelsen vi har gjennomført ligger til grunn for romprogrammet. I tillegg er 
prinsippene om fleksibilitet og sambruk/samdrift tillagt stor vekt.  
 
Krav til universell utforming skal ivaretas (tilgjengelighet, rullestolbrukere, hørselshemmede, 
synshemmede, osv., både som publikum og brukere/artister). Dette er viktig for å gjøre hele 
bygget og området omkring tilgjengelig og attraktivt for alle grupper av befolkningen. 
Bygging og drift av anlegget vil holde en høy standard med hensyn til estetikk, energibruk, 
materialvalg, osv. Byggets arkitektur vil tydelig signalisere at dette er en kulturinstitusjon.  
 
Det skal være en kostnadseffektiv drift av huset. Dette vurderes i sammenheng med driften 
av resten av bygningsmassen i Halti I. Vi vil finne løsninger som både ivaretar behovene til 
god økonomisk drift, samtidig som hele kulturlivet engasjeres med frivillighet og 
dugnadsarbeid. 
 
Forslag til reguleringsplan gir de areal- og høydemessige avklaringene som er nødvendig. 
Det er forutsatt 3,7 m takhøyde i utstillingssalen og foajeen i 1. etasje og 2,5 m i 2. etasje. 
Dette tilsvarer krav til utstillingssal, og gir gode høyder til fellesarealene og de mest 
publikumsorienterte funksjonene. Formidlingssalen skal ha en høyde på 5 meter, noe som vil 
ivareta behovene der. For øvrig følger takhøyden i nybygget høydene i eksisterende bygg 
når det gjelder kontorarealer. 
 
Det er lagt opp til en planløsning som ivaretar hensynet til god møteplass, arealeffektivt 
bygg med lite fellesarealer og gode løsninger for støybegrensning mellom saler. Det legges 
også til rette for en effektiv driftsmodell der betjening i Nord-Troms Museum og byggets 
serviceverter kan veksle på å ha ansvar for publikumskontakt, billettsalg, tilsyn, osv. Halti 
vil få gode utearealer for arrangementer og servering.  
 

1.2 Fellesarealer, funksjon/tilgjengelighet, logistikk, utsmykking 
En god utforming av fellesarealene/inngangspartiet er meget viktig. Alle publikumsorienterte 
funksjoner skal så langt som mulig samles. Dette gir de beste muligheter for god service og 
rasjonell drift, og blir det første møtepunktet inne i bygget. Det skal både være et felles 
informasjonssenter for publikum og bidra til å knytte sammen senterets ulike funksjoner, og 
inneholder følgende: 
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• Vestibyle med felleskontor – skranke, kassapunkt og informasjon både for besøkende 
og aktørene på senteret 

• Kunst- og utstillingsarealer ved inngangspartiet og i korridorer 
• Uformelle møtepunkter/klimakrok 
• Møterom 
• Felles tekniske løsninger – dataserver, telefonsentral 
• Garderober og toalett 
• Renholdssentral 

 
Det vil være atkomst til senteret i alle etasjer, og heis i både Halti I og Halti II. Varelevering 
vil gå via hovedinngang. Senteret skal kunne brukes på kveldstid via egne innganger. 
 
Når det gjelder utsmykking, vil vi bygge på erfaringene fra byggetrinn 1, hvor det ble søkt 
om tilskudd fra Utsmykningsfondet for offentlige bygg. 
 
1.3 Halti Kvenkultursenter 
Halti Kvenkultursenter ble i april 2009 etablert som et interkommunalt kvenkultursenter for 
kommunene i Troms og Troms fylke. Selskapet eies av alle kommunene i Nord Troms og 
Troms fylkeskommune. 
 
Driftsbudsjett 
For kvenkultursenteret er det satt opp tre alternativer siden endelig avklaring om 
driftstilskudd ikke er avklart. Det er satt opp følgende alternativer: 
 

- Alternativ 1: Budsjett basert på statstilskudd etter 60/40-modell 
- Alternativ 2: Budsjett basert på lokale/regionale driftstilskudd, samt statlige 

prosjekttilskudd av sannsynlig (nåværende) omfang 
- Alternativ 3: Budsjettbasert på lokale/regionale driftstilskudd samt andre inntekter 

(mest sannsynlig midlertidig utleie av ett av tre kontorer til markedspris). 
 
 
 
 

Alternativ 1:  40/60 fordeling mellom lokalt/regionalt og nasjonalt nivå.  
 2012 2013 2014 2015 

     

Lønn (inkl. feriepenger og pensjon)     

Daglig leder 530000 530000 530000 530000 

Språkarbeider 470000 470000 470000 470000 

Kultur/Språkarbeider  470000 470000 470000 

     

     

Administrative kostnader 80 000 100000 100000 110000 

Reiser 55000 80000 80000 80000 

Møtevirksomhet 50000 70000 70000 70000 

Rapportering/trykking/ presse 40000 50000 60000 60000 

Styret/Representantskap 65000 70000 70000 70000 

Husleie 80000 120000 120000 145000 

     

 1370000 1960000 1970000 2005000 

Finansieringsplan     

Eierkommunene 274000 392000 394000 401000 
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Troms fylkeskommune 274000 392000 394000 401000 

Driftsmidler, statsbudsjett 822000 1176000 1182000 1203000 

     

Sum 1370000 1960000 1970000 2005000 

     
Alternativ 2: Lokale/regionale driftstilskudd og prosjektstøtte etter dagens 
tildelinger 

     

 2012 2013 2014 2015 

Lønn (inkl. feriepenger og pensjon)     

Daglig leder i redusert stilling i 2012 483000 530000 530000 530000 

Språkarbeider 0 0 0 0 

Kultur/Språkarbeider 0 0 0 0 

     

Administrative kostnader 80 000 80000 80000 80000 

Reiser 40000 40000 40000 40000 

Møtevirksomhet 40000 40000 40000 40000 

Rapportering/trykking/ presse 40000 40000 40000 40000 

Styret/Representantskap 65000 65000 65000 65000 

Husleie 50000 50000 50000 145000 

     

 798000 845000 845000 940000 
 
Finansieringsplan     

Eierkommunene 274000 297500 297500 345000 

Troms fylkeskommune 274000 297500 297500 345000 

Prosjektmidler 250000 250000 250000 250000 

     

Sum 798000 845000 845000 940000 

     

Alternativ 3 Lokale/regionale driftstilskudd samt annen alternativ inntekt 

     

 2012 2013 2014 2015 

Lønn (inkl. feriepenger og pensjon)     

Daglig leder i redusert stilling 273000 320000 320000 420000 

Språkarbeider 0 0 0 0 

Kultur/Språkarbeider 0 0 0 0 

     

Administrative kostnader 80 000 80000 80000 80000 

Reiser 30000 30000 30000 30000 

Møtevirksomhet 30000 30000 30000 30000 

Rapportering/trykking/ presse 20000 20000 20000 20000 

Styret/Representantskap 65000 65000 65000 65000 

Husleie 50000 50000 50000 145000 

     

 548000 595000 595000 790000 
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Finansieringsplan     

     

Eierkommunene 274000 297500 297500 345000 

Troms fylkeskommune 274000 297500 297500 345000 

Annen inntekt eks. utleie av kontorer    100000 

     

Sum 548000 595000 595000 790000 
 

1.4 Nord-Troms Museum 
 
 
Driftsbudsjett 
Driftsbudsjettet er det samme som ble innsendt tidligere i vår, men er nå oppdatert for 
husleiekostnader. Husleie Halti i 2013 er lagt inn med 3 måneder ut i fra forventet innflytting 
1.oktober. For Bjørkligården er det lagt inn husleie for resten av året. 
 
 
Utgifter 

År    2013 2014 2015 

Post    bu-prog Bu-prog  

Lønnskostn    3 507 887 3 679 636 3 826 821 

Drift/Bjørkly   200 000 0 0 

Drift/felleskost   2 120 000 2 125 000 2 130 000 

formidling    230 000 240 000 250 000 

regnskap/rev   150 000 150 000 150 000 

kjøp varer for salg   102 300 172 000 180 000 

Kontor/trykksaker/reise   147 000 150 000 155 000 

husleie Halti ordinær   399 000 1 196 434 1 196 434 

Sum utgifter   6 856 187 7 713 070 7 888 255 
 
Inntekter: 
 
Inntekter  
År  2013 2014 2015 
Salgsinntekt  200 000 225 000 250 000  
Annen driftsinntekt 200 000 220 000 230 000 
Tilskudd KUD 3 873 712 4  372 842 4 444 953 
Tilskudd TFK 1 291 237 1 457 614 1 481 651 
Tilskudd kommunene 1 291 237 1 457 614 1 481 651 
Sum inntekter 6 856 187 7 713 070 7 888 255 
Driftsbalanse 0 0 0 
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1.5 Formidlingssal 
Formidlingssalen skal eies og drives av kommunen. Driftsbudsjett er satt opp med 
kommunen som eier. 
 
Driftsbudsjett 
 
Utgifter 
 2013* 2014 2015 
Leder 100 % 135 000 540 000 550 000 
Husleie 190 000 760 000 760 000 
Kontorutgifter 12 000 50 000 50 000 
Reiseutgifter 7 000 20 000 20 000 
Diverse 6 000 15 000 15 000 
Totalt  350 000 1 385 000 1 395 000 
 
Inntekter 
Utleie 70 000 280 000 290 000 
Nordreisa 
kommune 

280 000 1 105 000 1 105 000 

Totalt   350 000 1 385 000 1 395 000 
* drift i 3 mnd 
Budsjettet er basert på oppstart ca 1.oktober 2013. 
 
 
 
1.6 Halti Nasjonalparksenter 

 
Driftsbudsjett 
Driftsbudsjettet er basert på reelle tall pr 2011, samt beregnet og justert for husleie ved 
innflytting i Halti II. Tall for husleie i Halti II jfr tall og beregninger fra Nordreisa kommune 
pr 15.06. 2011. 
Driftsbudsjettet omfatter ikke kortvarige prosjekter og tiltak (der utgifter og inntekter 
balanseres mot hverandre). 
 
Inntekter 
 2013 2014 2015 
Autorisasjonsavtale DN 600.000 600.000 600.000 
Driftsavtale Troms fylkeskommune 200.000 200.000 200.000 
Div salg hefter og lignende 5.000 5.000 5.000 
Prosjekt tilsagn 50.000 50.000 50.000 
Andre tilsagn/salg av 
tjenester/oppdragsarbeid 

220.000 220.000 260.000 

Drift Visitor Point 50.000 50.000 50.000 
    
SUM: 1.125.000 1.125.000 1.165.000 
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Kostnader 
 
 2013 2014 2015 
Lønn (1.2 stillinger) 570.000 585.000 600.000 
Pensjon  62.000 66.000 70.000 
    
Lønn ekstrahjelp  35.000 35.000 35.000 
Egenandel prosjekt og div 50.000 50.000 50.000 
Leie av kontorlokaler Halti 80.000 80.000 80.000 
Leie av lager Storslett 15.000 15.000 15.000 
Annen leie (turutstyr, transport og div) 30.000 30.000 30.000 
Trykking av rapport, publikasjoner m.v. 30.000 30.000 30.000 
Reiser 25.000 25.000 25.000 
Kurs og opplæring 20.000 20.000 20.000 
Kontorutstyr/-rekvisita 5.000 5.000 5.000 
Datautstyr  10.000 10.000 10.000 
Telefon, IKT-linje, support 8.000 8.000 8.000 
Porto og kopiering 5.000 5.000 5.000 
Forsikringer 18.000 18.000 18.000 
Regnskap  30.000 30.000 30.000 
Revisjon 30.000 30.000 30.000 
Utstyr og materiell 45.000 45.000 45.000 
Markedsføring og annonser 15.000 15.000 15.000 
Kontingenter og abonnement 1.500 1.500 1.500 
Andre kostnader 15.000 15.000 15.000 
 
SUM: 

 
1.099.500 

 
1.118.500 

 
1.137.500 

 

 
1.7 Kulturskolen 
 
Driftsbudsjett 
Budsjettet for kulturskolen baserer seg på dagens drift av kulturskolen framskrevet med 
lønnsvekst på 4 % og prisstigning på 3 %. I tillegg er det lagt inn beregnet husleie.  
 
 
Utgifter 
 2013 2014 2015 
Kulturleder 100 % 
Musikklærere 250 % 
Kulturlærer 20 % 

 
1 970 000 

 
2 050 000 

 
2 130 000 

Husleie 44 000 175 000 175 000 
Kontorutgifter 50 000 52 000 55 000 
Reiseutgifter 20 000 20 000 22 000 
Totalt 2 084 000 2 297 000 2 382 000 
 
Inntekter 
Egenbetaling 120 000 130 000 140 000 
Andre inntekter 50 000 50 000 50 000 
Nordreisa 
kommune 

1 914 000 2 117 000 2 192 000 

Totalt 2 084 000 2 297 000  2 382 000 
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1.8 Halti Næringshage 
 
Driftsbudsjett 
Under følger driftsbudsjett for 2012-2014. Næringshagen leier næringsarealene fra 
kommunen og står for framleie til hvert enkelt selskap. 
 
Konto Tekst 2012 2013 2014 
     
3010 Refusjon internett-datasikkerhet 0 0 0 
3050 Refusjon postkjøring 0 0 0 
3090 Div avgiftspliktig salg 500 000 500 000 500 000 
3100 Andre inntekter avg.fri 60 000 60 000 60 000 
3110 Ledig 0 0 0 
 SUM SALGSINNTEKTER 560000 560000 560000 
3420 Tilskudd SIVA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
3421 Prosjektinntekter Siva 0 0 0 
3425 Tilskudd DIT/Kvinnovasjon 240 000 240 000 240 000 
3490 Tilskudd Nordreisa kommune 0 0 0 
3495 Tilskudd Troms Fylkeskommune 500 000 500 000 500 000 
3500 Prosjekt innt.Troms Fylkeskommune 250 000 250 000 250 000 
 SUM OFFENTLIGE TILSKUDD 1 990 000 1 990 000 1 990 000 
3600 Husleieinntekter 485 000 687 000 692 000 
3610 Andre leieinntekter 0 0 0 
3611 Utleie Storested 12 000 12 000 12 000 
3621 Leieinntekter Nordreisa kommune 0 0 0 
3630 Forsk.fellespott profilering 15 000 15 000 15 000 
 SUM UTLEIE 512 000 714 000 719 000 
3700 Prosjektinntekter avg.pl 250 000 250 000 250 000 
3701 Prosjektinntekter avgiftsfri 200 000 200 000 200 000 
3710 Inntekter Målbedrifter 260 000 260 000 260 000 
3790 Opptjent inntekt 0 0 0 
 SUM PROSJEKTINNTEKTER 710 000 710 000 710 000 

 Sum Driftsinntekter 3 772 000 3 974 000 3 979 000 
     
4500 Kjøpte tjenester prosjekt 250 000 250 000 250 000 
 SUM KJØPTE TJENESTER PROSJEKT 250 000 250 000 250 000 
5010 Lønnskostnader 2 120 000 2 120 000 2 120 000 
5340 Møtegodtgjørelse 50000 50000 50000 
5190 Påløpte feriepenger 170 000 170 000 170 000 
5330 Styrehonorar 40 000 40 000 40 000 
5400 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 

5405 
Arbeidsgiveravgift av påløpte 
feriepenger 0 0 0 

5900 Innskudd pensjon 60 000 60 000 60 000 
5985 Utlegg felleskostnader 0 0 0 
5990 Andre personalkostnader 15 000 15 000 15 000 
 SUM PERSONALKOSTNADER 2 455 000 2 455 000 2 455 000 
6300 Husleie 420 000 620 000 630 000 
6340 Datakostnader 50 000 50 000 50 000 
6390 Andre kostnader.-Lokaler 10 000 10 000 10 000 
6540 Inventar 10 000 10 000 10 000 
 SUM KOSTNADER LOKALER 490 000 690 000 700 000 
6700 Revisjonshonorar 35 000 35 000 35 000 
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6705 Regnskapshonorar 0 0 0 
6720 Økonomisk/juridisk bistand 0 0 0 
6750 Kjøpte tjenester prosjekt 20 000 20 000 20 000 
  0 0 0 
 SUM KJØPTE TJENESTER 55 000 55 000 55 000 
6800 Kontorrekvisita 15 000 15 000 15 000 
6820 Kopiering 30 000 30 000 30 000 
6840 Aviser/tidsskrifter 0 0 0 
6860 Møter/kurs/oppdatering og lignende 75 000 75 000 75 000 
6865 Jubileum 0 0 0 
6890 Andre kontorkostnader 15 000 15 000 15 000 
6895 Gaver 5 000 5 000 5 000 
6900 Telefon/telefax 4 000 4 000 4 000 
6940 Porto 2 000 2 000 2 000 
  0 0 0 
 SUM KONTORKOSTNADER 146 000 146 000 146 000 
7100 Bilgodtgjørelse 50 000 50 000 50 000 
7140 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig 75 000 75 000 75 000 
7150 Diett, oppgavepliktig 12 000 12 000 12 000 
  0 0 0 
 SUM REISE DIETT 137 000 137 000 137 000 
7300 Salgskostnader/annonsering/profilering 120 000 120 000 120 000 
7400 Kontingenter,abonement 10 000 10 000 10 000 
7410 Kontingenter,ikke fradragsberettiget 0 0 0 
7500 Forsikringspremier 7 000 7 000 7 000 
7710 Utgifter Styret og generalforsamling 8 000 8 000 8 000 
7770 Bank og kort gebyrer 2 000 2 000 2 000 
7790 Andre kostnader 0 0 0 
7830 Tap på fordringer 0 0 0 
  0 0 0 
 SUM ANDRE KOSTNADER 147 000 147 000 147 000 
  0 0 0 

 SUM DRIFTSUTG. 3 680 000 3 880 000 3 890 000 
  0 0 0 
 DRIFTSRESULTAT 92 000 94 000 89 000 
  0 0 0 
8050 Finansinntekter 4 000 4 000 4 000 
8150 Finansutgifter -1 200 -1 200 -1 200 
 NETTO FINANS 2800 2800 2800 
  0 0 0 
 OVERSKUDD / UNDERSKUDD 94 800 96 800 91 800 
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Investerings- og driftskostnader Halti  
 
 
Kostnadsramme for neste byggetrinn er beregnet til kr 59 449 473, fordelt på en 
grunnflate på 1853 m2. Prisen pr. m2 er beregnet til kr 32 076. Dette inkluderer 
tomtekostnader, fast inventar og en del basisinventar m.v. 
 
Nordreisa kommune skal være byggets eier og byggherre, og skal administrere drift og 
utvikling av Halti. Det må tas opp et byggelån på 57,2 mill. (Total kostnad på  
59,5 mill – 2,3 mill som kommunen allerede har fått av DN i tilskudd)  
 
Driftsbudsjettet er satt opp med forutsetning av byggestart på slutten av 2012 og med 
innflytting 01.01.2014. Det baserer seg på avklart finansiering 01.03.2012 ( endelig 
avklaring hos Fylkesmannen i Troms) og prosjektering og anbudsperiode på 6-8 mnd. 
 
Driftsbudsjettet er satt opp for bygget som helhet, med basis i inntekter fra leietakere og 
beregnet økt driftsutgift for Nordreisa kommune.  
 
Kommunens egenandel er på 20,1 mill. Den resterende finansieringsplanen ligger i 
tabellen under: 
 
Total finansiering 2011 Merknader 

Nordreisa kommune 20 131 725 Kommunens egenandel 

Troms fylkeskommune 15 691 485 

Årlig driftstilskudd for å dekke kapitalkostnader 
tilsvarende lån på 10 mill.  
5,7 mill gitt som et engangstilskudd i 2012.   

Kulturdepartementet 7 683 686 
KUD gitt som et driftstilskudd til NTM for 
dekking av kapitalkostnader 

Direktoratet for 

naturforvaltning 2 300 000 

Gitt i tilsagn til Nordreisa kommune. Står på 
fondskonto i kommunen.   

Innovasjon Norge 2 000 000 

Tilsagn gitt, men utløper ved utgang av 2011. 
Søknad om fornyet bevilgning er sendt og skal 
behandles 16.des 2011.  

Desentralisert ordning for 

tilskudd til kulturhus 6 341 713 

Tilsagn gitt av fylkeskommunen med første 
delbevilgning i 2012.  

Momskompensasjon 

formidlingsal og kulturskole 5 300 863 

Mva kompensasjon for den delen av bygget som 
omfatter formidlingssalen og kulturskolen. 

Totalt 59 449 473  
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Driftsbudsjett for byggetrinn II 
Driftsbudsjett 2014–2016 

Oppstart 01.01.2014 

3 % prisstigning 

 

Konto  Tekst 2012 2013 2014 2015 2016 

            

100 Lønn 1,8 stilling, inkl. pensjon 0 0 718 000 kr 739 540 761 726 

1000 Kontorutgifter  0 0 10 000 kr 10 300 10 609 

1210 Arbeidstøy 0 0 5 000 kr 5 150 5 305 

1240 Rengjøringsmidler 0 0 8 000 kr 8 240 8 487 

1270 Annet forbruksmateriell 0 0 1 500 kr 1 545 1 591 

1300 Telefon 0 0 3 000 kr 3 090 3 183 

1610 Reise/diett 0 0 5 000 kr 5 150 5 305 

1800 El/energi 0 0 240 000 kr 247 200 254 616 

1850 Forsikringer 0 0 30 000 kr 30 900 31 827 

1950 Kommunalt eiendomsgebyr 0 0 23 000 kr 23 690 24 401 

1980 Faste avgifter 0 0 20 000 kr 20 600 21 218 

2000 Inventar 0 0 20 000 kr 20 600 21 218 

2100 Brøyting 0 0 25 000 kr 25 750 26 523 

2366 VVS 0 0 20 000 kr 20 600 21 218 

2400 Drift serviceavtaler 0 0 20 000 kr 20 600 21 218 

2500 Vedlikehold 0 0 40 000 kr 41 200 42 436 

6310 Leieinntekter 0 0 -2 498 708 -2 573 669 -2 650 879 

           

BRUTTO  DRIFTSRESULTAT 0 0 -1 310 208 -1 349 514 -1 390 000 

            

5020 Renter (5 %)   12147 173835 540 873 635 310 635 310 

5120 Avdrag (50 år)   5000 75000 271 000 402 000 402 000 

            

OVER- /UNDERSKUDD 17 147 248 835 -498 335 -312 204 -352 690 
 
Budsjettet er satt opp med bakgrunn i dagens drift av Halti og gangen opp i forhold til at 
dette byggetrinnet er noe større.   
 
Kommunen blir ordinær leietager for arealene til formidlingssalen og kulturskolen.  
 
 
 
 
 
 
Nord Troms Museum 
Nord Troms museum fikk i brev av 24.nov tilsagn fra Kulturdepartementet på økt 
driftstilskudd fra 2013 med 850 000. Dette utgjør 60 % av NTM sine forventede økning 
av kostnader ved innflytting i Halti II. Den resterende delen skal dekkes av Troms 
fylkeskommune med 20 % og eierkommunene med 20 %.  
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Arkivsaknr:       2011/4184-2

Arkiv:                221

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 24.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/11 Nordreisa formannskap 03.11.2011
71/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012

Henvisning til lovverk:

- Epost av 06.10.2011 fra Fylkesmannen i Troms, forslag til statsbudsjett 2012 – det 
økonomiske opplegget for kommunene. 

- Brev av 18.10.2011fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2012

Vedlegg
1 Kommunale avgifter 2011
2 Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan- bygge og delingssaker 2011
3 Forslag til Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012 vedtas i hht følgende vedlegg: 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012. 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker.  

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012 vedtas i hht følgende vedlegg: 
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Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012. 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge-
og delingssaker.  

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2012 er det lagt opp til en generell lønns-
og prisvekst (kommunal deflator på 3,25 %). I rådmannens budsjettforslag legges inn en 
generell prisøkning på utgiftssiden p på 1,88 % og lønnsvekst på 4 %. 

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2012 legges det til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,25 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 
2012 og et anslag på 1,8 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i 
deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3. 

Flere av de kommunale gebyrområdene har de seinere årene gjennomført tiltak som får 
betydning for de enkelte gebyrsatsene. Vannavgiftene er økt i tråd med opptrappingsplan vedtatt 
som egen sak i formannskapet i 2009, jfr samme plan økes ikke kloakkavgiftene i 2012. 

Abonnementsutviklingen vann og avløp:

Avgiftsutviklingen vann og avløp: 
Tabellen viser totalt gebyr, eks mva, for 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt gebyr inkluderer både fast og 
variabelt gebyr. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vann 1300,60 1470,40 1470,40 1514,20 1726,80 2074,- 3120,- 4368,- 5024,-
Avløp 1679,40 2318,80 2318,80 2411,60 3110,80 3890,- 5110,- 5612,- 5612,-

I 2008 ble det oppdaget en feil i selvkostregnskapet for feieavgiften og det ble vedtatt 
opptrapping til selvkost i kommunestyret. Fra og med 2011 er målet om selvkost nådd, og det 
betyr ingen økning av gebyret for 2012. Feieavgiftene er redusert (fra kr 625,- til kr 522,50). 

Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3 % renovasjonsgebyr og økning på 5 
% slamgebyr. Økning av slamgebyret ut over forventet prisstigning skyldes investering i ny 
slamsuger.  

Utslippstillatelse for bolig og fritidsbebyggelse ilegges et gebyr som øker fra kr 952 til kr 2250,-
som følge av endringer i regelverk og jfr pålegg etter Fylkesmannens tilsyn, på krav om endret 
og mer omfattende saksbehandling jfr forurensningsloven. Loven hjemler de økte kostnadene, 
hvor kunden pålegges å betale omkostnadene til saksbehandlingen.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vann 1497 1527 1543 1570 1599 1690 1700
Avløp 1042 1071 1101 1121 1180 1204 1207
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Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget 
bygningsmyndighetene gjennom endring av lov eller forskrift. I forslag til nye gebyrer for 2012 
er det lag til grunn den generelle prisvekst på 3,25 %.  

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om 
økning i henhold til prisvekst på 3,25 %. Det samme gjelder for meglerpakke, plasserings- og 
beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr og overføring av gods Sørkjosen havn. 

Konsesjonssaker er ikke endret, gebyret følger statlige fastsettelse, det samme gjelder for 
fellingsavgift.  

Direktevarsling brannvesen (tilknytningsavgift og årsavgift) er ikke endret de siste 4-5 årene og 
er nå lagt inn i oversikten.  

Hjemmehjelp og trygghetsalarmer følger statlige satser og økninger mens middagsombringinger 
øker med 3,25 %. Brukerbetaling ”matombringing til hjemmeboende” ble opprettet fra 2009. 
Det kjøres ut ca 1100 porsjoner pr måned. 

Foreldrebetaling til kulturskolen foreslås økt med 3,25 %.  
Billetter kino er justert opp etter filmprisøkning. 

Det legges ikke inn økning på:
- Billetter svømmehall
- Leie av samfunnshus og idrettshall (utleie, lokaler med mer er avrundet oppover, ellers 

ingen økning)  
- Kopiering
- Abonnement sakspapir 
- Foreldrebetaling skolefritidsordning
- Barnehagesatser følger den statlige maksimumspris på kr 2.330,- for full plass

Endringer i avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige 
forskrifter og er i dag kr 300,-. Forskrift for etablerer prøve for styrer av serveringssted ble 
endret i 2010, hvor gebyrer blir justert til kr 400,- som maksimumsgrense. Gebyret skal 
reflektere kostnaden ved gjennomføring av prøven, innkjøp av prøve og en generell 
kostnadsutvikling.  

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 3,25 %.
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgift vann Kr 7500 
Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal 
foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 
  
Årsgebyr vann fast  Kr 3360 
Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 17,50 pr m2 
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 17,50 pr m3 
  
Årsgebyr kloakk fast Kr 4386 
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22 pr m2 BRA 
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22 pr m3 
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 
  
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 625 pr fyringsanlegg 
 

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver år Kr 1723 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver 2. år Kr 902 
Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 472 
Ekstra tømming septik Kr 2271 
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3407 
Slamtømming fritidsbolig 
Tømming hvert 3. år Kr 601 
Tømming hvert 4. år Kr 451 
 
Renovasjon 
Standardabonnement Kr 3377 
Miniabonnement Kr 2800 
Miniabonnement/kompost Kr 2800 
Storabonnement Kr 4909 
Fritidsabonnement Kr 901 
Byttegebyr dunk Kr 292 
Kjøp av dunk Kr 585 

 
 

Utslippstillatelse 
 

Utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse Kr 952 
 
 

Eiendomsavgift 
- Ved likning for 2011 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra 

vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73. 
- Ved utskriving av eiendomsskatt for 2011 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats 

på 7 promille.  
 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1108 
Eiendomsinformasjon  kr 139 
Skattetakst      kr 82 
Bygningsdata  kr 139 
Grunnkart      kr 236 
Grunnkart med naboliste    kr 276 
Ledningskart      kr 139 
Målebrev      kr 82 
Godkjenne bygningstegninger   kr 443 
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 360 
Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 249 
Innsendte reguleringsplaner    kr 139 
Kommunale avgifter og gebyrer   kr 139 
Legalpant      kr 82 
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Konsesjon 
 

Konsesjonssaker   
Saksbehandlingsgebyr Kr 750 min. 
3 promille inntil 1 mill. og 2 promille over 1 mill (maks 15’)  
  

 
Fellingsavgift 
 

Fellingsavgift elg  
Voksen elg Kr 465 
Elgkalv Kr 270 

 
Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 
Bare høydeplassering Kr 925 
Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 912 
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3147 
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 
Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen 
registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 
FKB Format A2 Format A1 Format A0 
FKB Kr 197 Kr 259 Kr 319 
Tilleggskopi Kr 38 Kr 47 Kr 60 
Utskrift med fylte 
fargeflater:  

   

Temakart Kr 259 Kr 344 Kr 394 
 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0.50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CDer.  
 
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 
 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10006 
Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 11035 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 749 
  
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10006 
Areal fra 501 – 2000 m2  kr 11035 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 749 
  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  
Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5003 
Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5003 
Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 5003 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 749 
  
Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 Kr 11035 
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 749 
  
Registrering av jordsameie  
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Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 1938  
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 1938 
  
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matikkelføre på 
grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 
  
Grensejustering  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 
% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre 
arealklasser gjelde.  
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 1991 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3405 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 1991 
Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3405 
  
Arealoverføring  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2901 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5408 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 749 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum sin skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på 
en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2901 
Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5408 
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 749 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter Kr 1991 
For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 768 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter Kr 3405 
For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1382 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
  
Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkter Kr 1991 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1322 
Billigste alternativ for rekvirent velges  
  
Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  
Betalingstidspunkt  
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  
  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret 
  
Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 182 
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Matrikkelbrev over 10 sider Kr 362 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris  
vekt over 1,0 tonn kr 41,70 pr. tonn 
vekt 0 - 500 kg kr 22,10 pr. kolli 
vekt 500 - 1000 kg kr 41,70 pr. kolli 
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
volum 0 - 0,5 m3 kr 35,40 pr. kolli 
volum 0,5 - 1,0 m3 kr 61,70 pr. kolli 
volum over 1,0 m3 kr 61,70 pr. m3 
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Hjemmehjelp 
 

G-grense Inntekt  Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 151.282 Kr 165 
2-3 G Kr 151.283 - Kr 226.923 Kr 569 
3-4 G Kr 226.924 - Kr 302.564 Kr 948 
4-5 G Kr 302.565- Kr 378.205 Kr 1327 
Over 5 G Over kr 378.206 Kr 1896 

 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Inntekt Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 151.282 Kr 89 
2 G og opp Over kr 151.283 Kr 119 

 

Middagsombringing 
 

 Pris Inkludert transport 
sentrum 

Inkludert  
Transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 80 Kr 100 Kr 110 
Middag hel porsjon med dessert  Kr 95 Kr 115 Kr 125 
Middag halv porsjon Kr 60 Kr  80 Kr   90 
Middag halv porsjon med dessert Kr 75 Kr  95 Kr 105 
 

Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 
Barn og unge under 16 kr 30 
Klippkort 12 klipp  
Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 
Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 
Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 55  
Ungdomsfilm  Kr 65 
Voksenfilm Kr 80 
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Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 720 
Vårsemester Kr 875 
Åtte ukers kurs Kr 340 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t og mer pr uke Kr 1712 
Halv plass, til og med 9 t pr uke Kr 1283 
Full plass med søskenmoderasjon Kr 856 
Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 
 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2330 
70 % Kr 1864 
60 % Kr 1631 
50 % Kr 1398 
40 % Kr 1165 
30 % Kr 932 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 
 
Abonnement av sakspapirer 
 

Kommunestyret  Kr 600 
Formannskapet Kr 500 
Kommunestyret og formannskapet Kr 960 
Levekårsutvalget Kr 500 
Driftsutvalget Kr 600 
Administrasjonsutvalget Kr 320 
Næringsutvalget Kr 320 

 
 

Utleie lokaler 
 

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 236 
Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 475 
Timepris gymsal til trening Kr 83 
Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3256 
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2214 
Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1042 
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1172 
Timepris idrettshall til trening Kr 130 
Timepris svømmehall Kr 625 
Leie av Ungdommens hus til bursdager, møter o.l. uten inntekt Kr 215 
Leie av Ungdommens hus til diskotek o.a. med inntekt Kr 430 
Leie av Ungdommens hus som en del av et større arrangement  
f.eks fotball- og håndballturneringer pr dag 

Kr 537 

Leie av lokaliteter til andre formål, kontakt Servicetorget  
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger 
Kopiering hvit A4 – uansett antall 1,50 pr stk 
Kopiering farget ark og A3 – uansett antall 2,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 3,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
Laminering A5 4,00 pr stk 

Private  
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Kopiering hvit A4 1-100 3,00 pr stk 
Kopiering hvit A4 fra 100 1,50 pr stk 
Kopiering farget A4 4,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 5,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
Laminering A5 4,00 pr stk 

Andre tjenester 
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 476 
Transparanter/spiraler 6,50 pr stk 
Telefaks utgående  7,50 pr ark 
Telefaks inngående 3,50 pr ark 
Telefaks utenlands 13,50 pr ark 
  
Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300  
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 

• Bygge- og delingssaker 

 
 
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 16. 
desember 2010 i sak 67/10. Gjeldende fra 01.01.2011. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 
 

Kap.  Emne  
 

Side  

1  
 

Fellesbestemmelser  2  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  3  

3  
 

Byggesaker  4 

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  5 

5  
 

Delingssaker 5 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

1.1  Betalingsplikt:  
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 740,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, 
kan ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad 
om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  
• Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
• Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til 
offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 

2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
• Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
• Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
• Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til 

hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom 
gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 
 
Behandling av private planforslag som ikke krever 
konsekvensutredning 

kr  16200 

Behandling av private planforslag som krever 
konsekvensutredning 

kr  24300 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr  14800 
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre 
ledd  

kr 6000 

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 
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2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
 

3.  Bygge og delingssaker: 

3.1  Generelt  
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 740,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, 
inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad 
om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles 
etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  

 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Beskrivelse Beløp i kr. 
Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS § 3-2 Kr 3721 
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1 Kr 4585 
Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1 Kr 6682 
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Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4 Kr 5130 
Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2 Kr 5130 
Tillegg til grunngebyr:  
Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Næringsbygg / offentlige bygg Kr 2056 
Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid Kr 740 pr time 
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 260 
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 480 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 480 
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes Kr 740 pr time 
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 515 ny 
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 515 
Midlertidig brukstillatelse Kr 1235 
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 740 
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3)  + medgått tid Kr 740 
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 740 
Dispensasjonssøknader  Kr 2280 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 8635 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4318 
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr. 740 pr. time 
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 660 
 
 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr 

for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-givningen, skal det 

betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver 
ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket 
etter regulativets satser.  

 
4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 

 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 

Type Beskrivelse Beløp i kr 

 Delingssaker  

 Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven  Kr 750 

 Saksbehandlingsgebyr iht til dispensasjonssøknader Kr 2280 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Tilknytningsavgift vann Kr 7500

Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal 
foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.

Årsgebyr vann fast Kr 3880

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 20 pr m2

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 20 pr m3

Årsgebyr kloakk fast Kr 4386

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22 pr m2 BRA

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22 pr m3

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 522,50 pr fyringsanlegg

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva

Slamtømming bolig

Slam inntil 4 m3: Tømming hver år Kr 1809

Slam inntil 4 m3: Tømming hver 2. år Kr 911

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 496

Ekstra tømming septik Kr 2385

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3577

Slamtømming fritidsbolig

Tømming hvert 3. år Kr 630

Tømming hvert 4. år Kr 474

Renovasjon

Standardabonnement Kr 3479

Miniabonnement Kr 2884

Miniabonnement/kompost Kr 2884

Storabonnement Kr 5056

Fritidsabonnement Kr 928

Byttegebyr dunk Kr 301

Kjøp av dunk Kr 603

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse Kr 2250

Eiendomsavgift
- Ved likning for 2011 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra 

vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73.
- Ved utskriving av eiendomsskatt for 2011 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats 

på 7 promille. 

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke kr 1144

Eiendomsinformasjon kr 143

Skattetakst kr 85

Bygningsdata kr 143

Grunnkart kr 243

Grunnkart med naboliste kr 285

Ledningskart kr 143

Målebrev kr 85

Godkjenne bygningstegninger kr 457

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest kr 372

Gjeldende planstatus med bestemmelser kr 257

Innsendte reguleringsplaner kr 143

Kommunale avgifter og gebyrer kr 143

Legalpant kr 85

Konsesjon
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Konsesjonssaker 

Saksbehandlingsgebyr Kr 750 min.

3 promille inntil 1 mill. og 2 promille over 1 mill (maks 15’)

Fellingsavgift

Fellingsavgift elg

Voksen elg Kr 465

Elgkalv Kr 270

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:

Bare høydeplassering Kr 955

Horisontal og vertikal plassering av bygning:

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 942

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3250

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk. 

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen 
registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB Format A2 Format A1 Format A0

FKB Kr 203 Kr 267 Kr 330

Tilleggskopi Kr 39 Kr 48 Kr 62

Utskrift med fylte 
fargeflater: 

Temakart Kr 267 Kr 355 Kr 407

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: 
- kr. 180 og kr. 0.50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er. 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn

Areal fra 0 – 500 m2 Kr 10330

Areal fr 501 – 2000 m2 Kr 11390

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 773

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 500 m2 Kr 10330

Areal fra 501 – 2000 m2 kr 11390

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da. Kr 773

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon

Areal fra 0 – 50 m2 Kr 5166

Areal fra 51 – 250 m2 Kr 5166

Areal fra 251 – 2000 m2 Kr 5166

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 773

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av grunneiendom

Volum fra 0-2000 m3 Kr 11390

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 773

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2000

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2000
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Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matikkelføre på 
grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 
% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre 
arealklasser gjelde. 

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2055

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3515

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2055

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3515

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål

Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2995

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5584

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på Kr 773

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum sin skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på 
en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum

Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2995

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5584

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 773

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter Kr 2055

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 792

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter Kr 3515

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1426

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter Kr 2055

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1365

Billigste alternativ for rekvirent velges

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 188

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 374

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Overføring gods Sørkjosen havn
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Overførselspris

vekt over 1,0 tonn kr 43 pr. tonn

vekt 0 - 500 kg kr 22,80 pr. kolli

vekt 500 - 1000 kg kr 43 pr. kolli

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg

Overførselspris

volum 0 - 0,5 m3 kr 36,50 pr. kolli

volum 0,5 - 1,0 m3 kr 63,70 pr. kolli

volum over 1,0 m3 kr 63,70 pr. m3

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling brannalarm       Kr 3.950

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet      Kr 6.900

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet Kr 6.250

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet        Kr 5.650

Hjemmehjelp

G-grense Inntekt Egenandel pr mnd

1-2 G Kr 0 - Kr 158.432 Kr 170

2-3 G Kr 158.433 - Kr 237.648 Kr 588

3-4 G Kr 237.649 - Kr 316.864 Kr 979

4-5 G Kr 316.865- Kr 396.080 Kr 1370

Over 5 G Over kr 396.081 Kr 1958

Trygghetsalarm

G-grense Inntekt Egenandel pr mnd

1-2 G Kr 0 - Kr 158.432 Kr 92

2 G og opp Over kr 158.433 Kr 123

Middagsombringing

Pris Inkludert transport 
sentrum

Inkludert 
Transport distrikt

Middag hel porsjon Kr 83 Kr 103 Kr 114

Middag hel porsjon med dessert Kr 98 Kr 119 Kr 129

Middag halv porsjon Kr 62 Kr  83 Kr   93

Middag halv porsjon med dessert Kr 77 Kr 98 Kr 108

Billettpris svømmehall

Voksne Kr 70

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40

Barn og unge under 16 kr 30

Klippkort 12 klipp

Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk

Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk

Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk

Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk

Billettpriser kino

Barnefilm Kr 60

Ungdomsfilm Kr 70

Voksenfilm Kr 90

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.
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Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester Kr 745

Vårsemester Kr 900

Åtte ukers kurs Kr 350

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 1712

Halv plass, til og med 10 t pr uke Kr 1283

Full plass med søskenmoderasjon Kr 856

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.

Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 % Kr 2330

70 % Kr 1864

60 % Kr 1631

50 % Kr 1398

40 % Kr 1165

30 % Kr 932

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.

Abonnement av sakspapirer

Kommunestyret Kr 600

Formannskapet Kr 500

Kommunestyret og formannskapet Kr 960

Helse og sosialutvalg Kr 500

Skole og kulturutvalg Kr 500

Driftsutvalget Kr 600

Administrasjonsutvalget Kr 320

Næringsutvalget Kr 320

Utleie lokaler

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 240

Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 475

Timepris gymsal til trening Kr 85

Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3260

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2220

Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1050

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1180

Timepris idrettshall til trening Kr 130

Timepris svømmehall Kr 625

Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller
enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet.

Gratis

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer Kr 400 

Leie av av lydstudio med teknikker -utover fire timer kr 100 pr time

Leie av Point/Ungdommens hus til diskotek o.a. med inntekt Kr 430

Leie av Point/Ungdommens hus som en del av et større arrangement
f.eks fotball- og håndballturneringer pr dag

Kr 537

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Lag og foreninger

Kopiering hvit A4 – uansett antall 1,50 pr stk

Kopiering farget ark og A3 – uansett antall 2,50 pr stk

Kopiering farget stive ark – uansett antall 3,50 pr stk

Laminering A3 6,50 pr stk
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Laminering A4 4,50 pr stk

Laminering A5 4,00 pr stk

Private

Kopiering hvit A4 1-100 3,00 pr stk

Kopiering hvit A4 fra 100 1,50 pr stk

Kopiering farget A4 4,50 pr stk

Kopiering farget stive ark – uansett antall 5,50 pr stk

Laminering A3 6,50 pr stk

Laminering A4 4,50 pr stk

Laminering A5 4,00 pr stk

Andre tjenester

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 476

Transparanter/spiraler 6,50 pr stk

Telefaks utgående 7,50 pr ark

Telefaks inngående 3,50 pr ark

Telefaks utenlands 13,50 pr ark

Etablererprøven for styrer av serveringssted Kr 400 

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300 

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300 

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

 Planforslag og konsekvensutredning
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 Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember
2011 i sak xx/10. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

Kap. Emne 

1 Fellesbestemmelser

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

3 Byggesaker 

4 Ulovlige tiltak – tilsyn 

5 Delingssaker

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde. 

1.2 Beregningstidspunkt: 
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger. 

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:
Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura: 

1. Forskuddsfaktura: 
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 

2. Etterskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. 

Innfordring:
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 
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1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid 
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: 

A. Kontorarbeid 
Saksbehandler kr 764,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes 
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr 
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. 
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

1.7 Klageadgang 
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages. 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  Klage 
på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt 
 Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. 
 Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. 
 Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt. 

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger 
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak. 

2.2 Fritak for gebyr 
Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. 

§ 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. 
 Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder 

kun for den del som ikke skal bebygges. 
 Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5 
 Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 
 Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5 
 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for 

ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil 
være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter. 

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner  

Behandling av private planforslag som ikke krever 
konsekvensutredning

kr 16700

Behandling av private planforslag som krever 
konsekvensutredning

kr 25100

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr 15280

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd kr 6200

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form
All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger 

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales 
et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

Side 126



11

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt 
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. 
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. 
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt. 

3.1.1 Reduksjon i gebyr 
Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f. 

3.1.2 Gebyr ved avslag 
• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende 

tiltak. 
• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende 

tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling. 

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid 
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 764,-. 

3.1.4 Arealberegning 
Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende. 

3.1.5 Forhåndskonferanse 
For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes 
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr 
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. 
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.8 Klageadgang 
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke 
påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.
Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser 
For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010. 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Beskrivelse Beløp i kr.

Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS § 3-2 Kr 3840

Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1 Kr 4732

Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1 Kr 6896

Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4 Kr 5294

Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2 Kr 5294

Tillegg til grunngebyr:

Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0

Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0

Næringsbygg / offentlige bygg Kr 2122
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Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid Kr 764 pr time

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 268

Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 495

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 495

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes Kr 764 pr time

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 530

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 530

Midlertidig brukstillatelse Kr 1275

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 764

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3)  + medgått tid Kr 764

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 764

Dispensasjonssøknader Kr 2350

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 8910

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4456

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr. 764 pr. time

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 680

4. Ulovlige tiltak – tilsyn 

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 
medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-givningen, skal det betales 
gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 
tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, 
eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, 
skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om 
å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets 
satser. 

4.1.4 Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende 
saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er 
avklart hva tiltaket gjelder. 

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver. 

4.2 Gebyr ved tilsyn 

4.2.1 Generelt 
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker 

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Type Beskrivelse Beløp i kr

Delingssaker

Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven Kr 750

Saksbehandlingsgebyr iht til dispensasjonssøknader Kr 2350
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4225-1

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 08.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/11 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 10.11.2011
4/11 Nordreisa oppvekstutvalg 14.11.2011
3/11 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2011
84/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011
5/11 Nordreisa eldreråd 05.12.2011
48/11 Nordreisa formannskap 25.11.2011
3/11 Nordreisa Rådet for funksjonshemmede 05.12.2011
72/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Budsjett 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 KS Prognosemodell
2 Økonomiinfo 2 2011 - Fylkesmannen i Troms
3 Oversikt over skatt og ramme
4 Oversikt over renter og avdrag
5 Referat fra møte med HTV 27.10.11, kl 14-15

Saksprotokoll i  -  

Behandling:

Vedtak:
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Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 05.12.2011 

Behandling:

Eldrerådet er av den oppfatning at kantina på Sonjatun er viktig for den store gjennomtrekken 

av pasienter og deres pårørende, samt ansatte og eller personell som er på kurs. Kommunen 

bør se på om ikke driften kan settes ut til private dersom kommunen selv ikke kan drifte 

kantina.

Rådmannens innstilling for øvrig tatt til etterretning. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Gerd Kristiansen fremmet følgende forslag: Administrasjonen står til alle partigruppers 
disposisjon under budsjettarbeidet. 

Det ble først stemt over Kristiansens forslag. 1 stemte for og 6 stemte imot. Forslaget falt 
derved. 
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Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling. 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Driftsutvalget foreslo følgende endrings/tilleggsforslag:

Det innføres internsalg av tjenester for utkjøring av hjelpemidler tilsvarende en stilling, kr 

500.000.

Avvikle ordningen med bevertning til politiske møter, unntatt julemiddagen for kommunestyret, 

besparelse 100.000.

Gjennomføre vedlikeholdsplan jfr investeringsbudsjett kostnad 243.000

Ekstra vedlikehold, maling av UH/Point kostnad 100.000

Ekstra vedlikehold, maling av Halti 80.000

Fiberutbygging Reisadalen kostnad 63.000 

Vognskur Sonjatun- og Sørkjosen barnehage kostnad 100.000

Rådmannens innstilling med endrings/tilleggsforslag fra driftsutvalgets, enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Driftsutvalget foreslår følgende endrings/tilleggsforslag:

Det innføres internsalg av tjenester for utkjøring av hjelpemidler tilsvarende en stilling, kr 

500.000.

Avvikle ordningen med bevertning til politiske møter, unntatt julemiddagen for kommunestyret, 

besparelse 100.000.

Gjennomføre vedlikeholdsplan jfr investeringsbudsjett kostnad 243.000

Ekstra vedlikehold, maling av UH/Point kostnad 100.000

Ekstra vedlikehold, maling av Halti 80.000

Fiberutbygging Reisadalen kostnad 63.000 

Vognskur Sonjatun- og Sørkjosen barnehage kostnad  100.000

Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen bør ved senere budsjettbehandling tilstrebe å kunne møte for å legge fram 
forslaget til budsjett for utvalget på en skikkelig måte. Dersom dette ikke er mulig bør 
rådmannen be om endring av møtedato. 

Rådmannen innstilling og forslag fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:
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   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Administrasjonen bør ved senere budsjettbehandling tilstrebe å kunne møte for å legge fram 
forslaget til budsjett for utvalget på en skikkelig måte. Dersom dette ikke er mulig bør 
rådmannen be om endring av møtedato. 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 14.11.2011 

Behandling:

Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag:
Vi ønsker å starte opp Oksfjord skole 1.-7.kl. Innsparingene tar vi fra besparelser på sps.ped. 
og forventer at barnevernet sparer mye mer enn 200.000 på reduksjon av konsulenttjenester. 
Det må også arbeides videre med å finne dekning for forslaget i andre budsjettposter.

Budsjettet forøvrig som rådmannens innstilling. 

Det ble stemt over forslaget. 4 stemte for og 3 stemte imot.

Forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Vi ønsker å starte opp Oksfjord skole 1.-7.kl. Innsparingene tar vi fra besparelser på sps.ped. 
og forventer at barnevernet sparer mye mer enn 200.000 på reduksjon av konsulenttjenester. 
Det må også arbeides videre med å finne dekning for forslaget i andre budsjettposter.

Budsjettet forøvrig som rådmannens innstilling. 
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Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 10.11.2011 

Behandling:

Innstillingen tatt til etterretning.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

   Utgift     Inntekt

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248   -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelingen   18 924 920   -7 999 322

15 Anleggsdrift   31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og Eiendom   22 897 156   -4 147 500

17 Politisk     3 113 825      0

18 Skatt og rammetilskudd      0    -269 202 299
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19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Saksopplysninger

Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån for 2012 fra Husbanken på kr. 10.000.000.

Statsbudsjettet for 2012 legger opp til nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,3 

prosent. Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 

prosent. Veksten i de frie inntektene skal dekke merutgiftene knyttet til blant annet 

befolkningsutvikling og økning i pensjonskostnaden. KS sin beregning viser at realøkningen for 

Nordreisa kommune er lik kr. 0, og tar man hensyn til økning i pensjonskostnaden har vi en reell 

nedgang. Den kommunale deflatoren for 2012 er på 3,25%, der lønnsveksten anslås til 4% (teller 

2/3 deler av deflatoren). 

Statsbudsjettet for 2012 inneholder følgende økonomiske endringer:

 Skatteanslaget ble oppjustert i 2011, men denne blir i tråd med vanlig praksis ikke 

videreført til 2012.

 Kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen blir overført gjennom rammen som 

frie inntekter, og utgjør for Nordreisa kommune sin del 5,8 mill kr. 

 Det er foreslått et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente,

og er bevilget med 150 millioner kroner for 2012 som tildeles etter søknad.

 Maksimalprisen på foreldrebetaling i barnehager opprettholdes på kr. 2330 per måned.

 Minimumtilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker fra 91% til 92% fra 1.august 

2012. Dette vil imidlertid ikke ramme Nordreisa kommune ettersom vi allerede 

kompenserer barnehagene med 100%, som er nivået ikke-kommunale barnehager skal opp 

på. 

 Kontantstøtten for 2 åringer faller bort fra 2012. For barn i alderen 13-18 måneder økes 

kontantstøtten til kr 5.000 per måned, og for barn i alderen 19-23 måneder videreføres 

dagens sats på kr. 3.303 per måned. Dette kan gi økt press på barnehagetilbudet. 

 Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet i 

2012, noe som skal tildeles etter søknad.  
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Rådmannens forslag til budsjett 2012 har følgende generelle merknader:

 Budsjettforslaget tar utgangspunkt i rammene for 2011, men endringer for 2012.

 Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i 

rådmannens budsjettforslag.

 Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd som er godkjent av KRD, er 

som følger:

2012 2013 2014

Inndekning av 2004 underskuddet 2 674

Inndekning av 2007 underskuddet 2 431

Inndekning av 2008 underskuddet 759 5 105 2 231

Inndekning av 2009 underskuddet 759 3 588 

Inndekning av 2010 underskuddet 1777 1 777 1 777

Sum inndekning 7 641 7 641 7 597

 Den største enkeltkomponenten som gjør at budsjettet for 2012 blir stramt er økning i 

pensjonskostnaden på 15 millioner kroner sett mot 2011. I pensjonskostnaden ligger også 

premieavviket som er differansen mellom innbetalt premie og fremtidige 

pensjonskostnader. 

 Rentebanen til styringsrenten fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter og 

avdrag. Lånerenten er lagt til 0,75 prosentpoeng over styringsrenten.

 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt kalkulatoriske utgifter til vann 

og avløp.

 Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt begrunnet, er ikke tatt med i 

budsjettforslaget av økonomiske årsaker. 

 Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanning, bortsett fra økte 

renholdsressurser Moan skole som følge av utbygging. 

 Budsjettforslaget inneholder kutt i 50% stilling ved kantinedriften kjøkkenet Sonjatun. 

Kommentarer til sektor 1.1 Administrasjon:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 31 464 898 -6 493 520
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Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 1 177 429

Sum tiltak -1 819 079    -145 400

Ramme 2012 30 823 248 -6 638 920

 Konsekvensjustert budsjett:

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Kostnadene til lønnsoppgjøret for 2012 er antatt til 4%.

o Opprettinger i konsekvensjustert budsjett utgjør en reduksjon på ca kr. 645.000

 Tiltak

o Økte utgifter til lisenser og leide linjer samband utgjør kr. 555.000. På IT siden 

har kommunen store utfordringer, både på infrastruktur og lite ressurser til å 

håndtere både utviklingsarbeid og driftrelaterte oppgaver. Skal effektiviteten opp i 

kommunen er det en forutsetning at IT-systemene fungerer. 

o Økning i kontingenter utgjør kr 382.000, og er utgifter til for eksempel 

KomRevNord,  KS og lignende.

o Utgiften til flyktningtjenesten reduseres med kr. 673.318 sett mot 2011, på 

bakgrunn av nedgang i satsene.

o Selvkostområdet feiing kjøper tjenester fra IT-avdelingen, økonomiavdelingen og 

felles kontordrift som utgjør kr. 66.000. Inntekter ved salg av kaffe/te på 

kommunehuset øker med kr. 18.000.  

o Kirkelig administrasjon har behov for en økning på til sammen kr 120.000 til lønn 

og pensjon, samt midler til investeringer i ny kirkegård.

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 2.069.614 for området administrasjon og fellesutgifter. Dette gjør at 

kommunen sitter igjen med kr. 0 i buffer, og kommunen har dermed ikke reserver 

som kan benyttes dersom noe skulle skje i løpet av året. 

o Posten til andre kommuner for adm flyktningekontoret er redusert. 

Kommentarer til sektor 1.2 Skole, barnehage og familiesenteret:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 96 622 894 -14 883 000
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Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 12 589 466

Sum tiltak   -2 507 618    -1 467 800

Ramme 2012 106 704 742 -16 350 800

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Familiesenteret har hatt en inntekt på kr. 1.000.000 som ikke er reell. Denne er 

fjernet i konsekvensjustert budsjett.

o Barnevernet fikk i revidert budsjett 2011 økt posten ”Konsulenttjenester” med kr. 

1.665.000, noe som er videreført i konsekvensjustert budsjett. Denne posten 

forventes redusert i økonomiplan perioden som følge av økt ansettelser innenfor 

barnevern. 

o Barnehagene har hatt for høyt budsjettert oppholdsbetaling på til sammen kr. 

676.000, og postene er redusert i konsekvensjustert budsjett. 

o Det var i 2011 budsjettert med bruk av fond til barnehagene på kr. 1.500.000. 

Denne er ikke reell og er dermed fjernet i konsekvensjustert budsjett. 

o Økte lønnskostnader som følge av oppretting av to nye avdelinger i Leirbukt 

barnehage.  

 Tiltak:

o Leirbukt barnehage har to nye avdelinger. Dette medfører økte driftsutgifter

(eksklusiv lønn) på kr. 223.200 og samtidig en merinntekt på kr. 705.000 i 

oppholdsbetaling. 

o Det er foretatt en reduksjon i engasjement fellestiltak barnehage på kr. 320.000 

som følge av at det inngår i lønnsbudsjettet til Leirbukt barnehage. 

o Leie av skolebrakker på Moan skole til kr 170.000 jamfør revidert budsjett, som 

finansieres ved økt foreldrebetaling på SFO med kr. 200.000

o Reduksjon i antall klasser på Moan skole og på Storslett skole fra høsten 2012 er 

lagt inn med halvårsvirkning, til sammen kr. 660.000.

o Naturlig avgang spes.ped som følge av elever som går over til videregående er 

med halvårsvirkning på kr. 765.018.

o Kommunene får gjennom rammen fra staten penger for å ha krisesentertilbud i 

kommunene, en ordning som er lovpålagt. Nordreisa kommune samarbeidet med 

Tromsø kommune med flere vedrørende konkurranseutsetting av krisesentertilbud. 
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Nytt senter skal igangkjøres 01.02.2012, og er lagt inn med en økning på kr. 

80.000.

o Vi vil i 2012 motta refusjon for øremerket ordning barnevern fra Fylkesmannen 

som finansierer en ekstra stilling i barnevernet med kr. 450.000. Stillingen ble 

besatt i 2011.

o Frikjøp av finsklærer til Montessorriskolen utgjør kr 112.800

o Høsten 2011 ble det avdekket at lønn til spes.pedf undervisning utgjør i overkant 

av kr. 8.000.000. Denne er redusert med 984.000 som utgjør 2 lærerårsverk og 2 

assistentårsverk på Storslett skole med halvårs virkning.

o Økte lønnsutgifter og driftsutgifter til PP-tjenesten, kr. 50.000, mens behovet var 

på kr. 394.000. PPT har et ubundet driftsfond på ca 1 million kroner. 

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 101.800 for området 1.2 Skoler, barnehager og familiesenteret. 

o Barnevernet har siden 2010 fått 3 nye stillinger, noe som skulle redusere bruk av 

konsulenter. Reduksjon i konsulenter HTB (Hjemmebaserte tiltak) sette i 2012 til 

kr. 200.000.

Kommentarer til 1.3 Helse og omsorg:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 135 081 602   -42 739 600

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett   8 613 835

Sum tiltak     4 705 685   -2 960 423

Ramme 2012 148 401 122   -45 700 023

 Konsekvensjustert budsjett:

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Ikke disponerte midler som var feilbudsjettert i 2011 som inntekt er fjernet fra 

2012 budsjettet, og utgjør til sammen ca kr 1.130.000. 

 Tiltak:
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o Samhandlingsreformen gir Nordreisa kommune kostnader tilknyttet 

medfinansiering medisinsk behandling på 3,2 mill og utskrivningsklare pasienter 

på kr. 0,1 mill. 

o Kjøp av private omsorgstjenester Høgegga boliger utgjør en merutgift på kr. 

398.025

o Refusjon ressurskrevende tjenester er justert opp til det kommunen mottok i 2011 

og utgjør en økning i inntekter på kr. 2.534.000

o Ordningen Ibedrift etableres 01.01.2012 i samarbeid med UNN HF og NAV. Det 

tilsettes en fysioterapeut 01.01.2012 som skal jobbe mot ansatte i 

kommuneorganisasjonen med tanke på å redusere sykefraværet. Stillingen 

finansieres av UNN HF og er et engasjement over fire år.

o Post for faste avgifter og lisenser (TV-lisenser og gebyrer) øker med kr. 25.000 for 

sykehjemmene, sykestua og fødestua. 

o Økning i pasientskadeerstatning er på kr 100.000. Kommunen betaler inn etter 

innbyggertall, og utgiften har hatt en økning de senere årene. 

o Kjøp av vaskeritjenester fra ASVO øker med kr. 100.000. Nordreisa kommunen 

vasker ca 70 tonn tøy hvert år gjennom ASVO. Etterslep driftstilskudd og 

aktivatør ASVO øker med kr. 172.000.

o Kantinen på Sonjatun legges ned i 2012, og utgjør en besparelse i ressurser på kr. 

200.000. Behovet for økning til kostnad matvarer vil dermed naturlig reduseres, 

og behovet kompenseres med kr. 50.000

o Gjestepasienter legetjenesten er innbyggere som har oppsøkt legetjenesten utenfor 

kommunen, der det er årlig statlig oppgjør. Fra 01.01.2011 får kommunene også 

regning fra andre EØS land, og det budsjetteres med en merkostnad på kr. 50.000

o De private fysioterapeutene flytter ut av lokalene på Sonjatun, noe som medfører 

en reduksjon i husleieinntekter på kr. 200.000. Erstatning utstyr utgjør kr. 50.000 

og nye lisenser Promed kr. 18.000. 

o For å opprettholde kompetansen må jordmødre hospitere på UNN, noe som er 

stipulert til kr. 100.000. Som følge av dette må kommunen reforhandle avtaler 

med nabokommunene for å få inn faktiske kostnader på tilbudet om 

kommunejordmortjeneste.  

o Reduksjon i inntekt på avdrag sosiale utlån trekk ytelse som ikke er reell og som 

utgjør kr. 30.000.
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o Det har vært en stor økning i økonomisk sosialhjelp i 2011. Det er ca 200 

sosialhjelpsmottakere i Nordreisa, og det er budsjettert med en økning på kr. 

100.000. Behovet som utspeiler seg fra 2011 er på kr. 600.000.

o Statped Nord har fått i oppdrag fra utdannningsdirektoratet å overføre personer og 

oppgaver fra tyngepunktstillinger til statlige stillinger. Prosessen skal være 

avsluttet 31.12.2011. Den kommunale budsjettposten blir da slettet. I tillegg 

kommer en inntekt stipulert til kr. 40.000 som følge av at Statsped skal leie 

kontorlokaler. 

o Økning i faste tillegg til legene på kr. 65.000.

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 132.340 for området 1.3 Helse og omsorg.

Kommentarer til sektor 1.4 Utviklingsavdelingen

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 14 937 343    -5 473 322

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 1 233 046

Sum tiltak   2 754 531    -2 526 000

Ramme 2012 18 924 920    -7 999 322

 Konsekvensjustert budsjett:

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

 Tiltak:

o Kommunen har i flere år kjørt opp fysak løyper i sentrum av Storslett og 

Sørkjosen. Til dette er det brukt av egne midler og fysakmidler fra 

fylkeskommunen. Nå er det kommet henvendelse fra tre grendelag i kommunen 

som søker midler for oppkjøring av løyper i deres nærmiljø. Beregnet kostnad på 

kr 30.000. 

o Nordreisa driftsutvalg vedtok i møte 30.08.11 at det skulle innføres skuddpremie 

på mårhund i Nordreisa på 500,- pr dyr og at kostnader skulle innarbeides i 

budsjett for 2012. Estimert til kr. 2.000 per år. 
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o Som følge av tunnelmasser fra Reisafjellet er det igangsatt prosjekt med formål å 

benytte tunellmassene mest mulig fornuftig i kommunen (gang- og sykkelstier, utv 

av næringsområder, havneområder). Prosjektstart 10.2011 til 10.2013. Det er 

ansatt prosjektleder i 100% stilling. Stillingen finansieres av Statens vegvesen, 

Troms fylkeskommune og av kommunen. 

o Prosjekt ”Bibliotek som framtidens kunnskapsarena” ble vedtatt i Nordreisa 

driftsutvalg i august 2011 og er et nullsumspill. Kostnad og inntekt er beregnet til 

kr. 1.576.000.

o Prosjekt ungdomskontakt som er forebyggende rusarbeid ble vedtatt av Nordreisa 

driftsutvalg i august 2011. Finansieres av statsmidler, og inntekter og kostnader er 

beregnet til kr. 500.000.

o Kommunale eiendomsgebyrer Halti har økt med kr. 30.000.

o Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet 

kr. 43.469 for området 1.4 Utviklingsavdelingen. 

Kommentarer til sektor 1.5 Anleggsdrift

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 30 077 170 -19 252 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 1 191 659

Sum tiltak      435 993      -705 588

Ramme 2012 31 704 822 -19 957 588

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

 Tiltak:

o Endringer innenfor selvkostområdene vann, avløp og feiing, som netto utgjør en 

reduksjon på postene på til sammen ca 1,7 mill kr.  

o Budsjettreguleringer innenfor parker og torg på til sammen ca 30.000 i netto mer 

inntekt. 

o Det er i budsjettet for 2011 foretatt en feilbudsjettering på posten annen 

godtgjøring. Reell lønnsutgift er på ca 1,8 mill, mens budsjettet var på kr. 726.000. 

Økning i 2012 med kr. 1.014.988.
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o Innkjøp av spesialbekledning og arbeidstøy innenfor brannvern er beregnet til kr. 

35.000 for 2012.

o Husleieinntekter Havn er redusert til reelt nivå, utgjør en mindreinntekt på kr. 

200.000

o Drift av veilys til det nye boligfeltet på Rovdas er beregnet til kr. 30.000.

o Prisøkningen for 2012 for brøyting er på 14,8%, noe som skyldes nye 6-års 

kontrakter fra sesongen 2012/2013, samt brøyting nytt boligfelt Rovdas som er 

beregnet til kr. 180.000.  Kommunen har selv overtatt brøytekontrakter og får med 

det en mindre utgift på kr. 260.000 mot kontrakt. Nettoeffekten av 

vintervedlikehold er kr. 242.000.

Kommentarer til sektor 1.6 Bygg og Eiendom

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 22 010 771 -3 884 500

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett     749 885

Sum tiltak      136 500 -263 000

Ramme 2012 22 897 156 -4 147 500

 Konsekvensjustert budsjett

o Lønns-, pensjons- og prisvekst 

o Økt husleieinntekt på kommunehuset ved leie til NAV på kr. 480.000.

o Økning i utgifter til kommunale eiendomsgebyrer, renovasjon og forsikring på til 

sammen ca 300.000.

 Tiltak:

o Som følge av økning elevtall på Moan skole samt utbygging av tilleggsareal er det 

behov for 30% økning i renholdere. Samlet kostnad lønn og pensjon beregnes til 

kr 121.500.

o Økning av renholdsartikler som følge av flere avdelinger i Leirbukt barnehage er 

beregnet til kr. 15.000.

o Økning ref fra staten som følge av høgere inntekt fra staten på refusjon 

presteboliger, noe som utgjør en merinntekt på kr. 85.000. 
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o Selvkostområdet feiing kjøper tjenester fra administrasjon bygg og 

eiendomsavdelingen, rådhuset og tidligere meieriet som til sammen utgjør kr. 

178.000.

Kommentarer til sektor 1.7 Politisk

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 2 743 673 0

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett   199 930 0

Sum tiltak    170 222    0

Ramme 2012 3 113 825 0

 Konsekvensjustert budsjett:

o Pensjons- og prisvekst 

 Tiltak:

o Som følge av endringer i hovedutvalgsstruktur med flere hovedutvalg øker 

utgiftene til politiske utvalg, møtegodtgjøring, bevertning og tapt 

arbeidsfortjeneste. Levekårsutvalget er nedlagt og nullstilles. Det opprettes helse-

og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, nærings- og kulturutvalg og eget 

administrasjonsutvalg. Beregnet til kr. 322.922.

o Det gjennomføres ikke valg i 2012 og kr 152.700 trekkes derfor inn.

o I 2012 budsjettet flyttes hele budsjettet for sektor 1.7 Sektor folkevalgte 

styringsorgan til 1.1 sektor for administrasjon.
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Kommentarer til sektor 1.8 Skatt og rammetilskudd

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 0 -258 548 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 0      1 473 000

Sum tiltak 0 -12 127 299

Ramme 2012 0 -269 202 299

 Konsekvensjustert budsjett:

o Inntekt på kr. 1.473.000 fra statlige overføringer er fjernet fra 2012 budsjettet da 

denne inntekten ikke er reell. 

 Tiltak:

o Skatt på inntekt og formue er justert med kr. 1.000.000 i merinntekt sett mot KS 

prognose, da vi de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn 

prognosemodellen. 

o Økning i inntekter på innbyggertilskudd, inntektsutjevning, skjønnsmidler 

fylkesmannen og Nord-Norge tilskuddet er alle i samsvar med KS sin prognose., 

og gir en nettoøkning på kr. 10.898.000.

o Økning i inntekter fra eiendomsskatt er justert til 2011 nivå, og utgjør en 

merinntekt på kr. 300.000.

o I budsjettet for 2011 var det budsjettert med en inntekt på mva (merverdiavgift) på 

kr. 3.224.000. Denne er ikke reell da både inntekter og kostnader knyttet til mva er 

i sin helhet fordelt på enhetene, og den er derfor fjernet i 2012 budsjettet.

o 60% av merverdiavgift (mva) på investering skal i 2012 tilfalle 

investeringsbudsjettet. Med de investeringstiltakene som er lagt inn i 2012 

budsjettet vil vi få en mindreinntekt på mva investering på kr. 887.701.
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Kommentarer til sektor 1.9 Renter og avdrag:

   Utgift     Inntekt

Ramme for 2011 26 132 591   -7 797 000

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert busjett 0     0

Sum tiltak 1 477 773 -14 296 918

Renter nye investeringer 1 247 584     0

Avdrag nye investeringer    662 587     0

Ramme 2012 29 520 535 -22 093 918

 Konsekvensjustert budsjett:

o Alle endringer er synliggjort gjennom tiltak, og konsekvensjustert budsjett er kr. 0.

 Tiltak:

o Renter på nye investeringer utgjør kr. 1.247.584

o Avdrag på nye investeringer utgjør kr. 662.587

o Økning i renter på tidligere års investeringer utgjør kr. 3.300.000

o Reduksjon i avdrag på tidligere års investeringer utgjør kr. 3.599.746. Dette 

skyldes i hovedsak at avdrag på videreformidlingslån Husbanken var budsjettert i 

2011, noe som i sin helhet belastes lånetakerne og ikke driftsbudsjettet. 

o Dekning av tidligere års merforbruk øker med kr. 1.777.519 sett mot opprinnelig 

budsjett 2011.

o Premieavviktet for 2012 er budsjettert med en ”inntekt” på kr. 14.296.918., noe 

som er i henhold til prognosene. Denne inntekten er imidlertid kun 

regnskapsteknisk og det medfølger ingen friske penger med den. Nedbetaling av 

gammel gjeld medfører heller ingen utbetaling, og premieavviket kan derfor 

benyttes til dette, noe som utgjør kr. 7.623.880. Når det gjelder de resterende 

6.673.038 bør driften ideelt sett vært tatt ned tilsvarende, for å unngå å tære på 

likviditeten. Rådmannen velger imidlertid å vente på politisk signal om hvilke 

områder administrasjonen skal se nærmere på reduksjon i driften. 
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Kommentarer til investeringsbudsjettet:

 For å få budsjettforslaget i balanse i inneholder det kun nødvendige investeringer som 

enten vil redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer. 

 Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget. 

Budsjett 2012

Ramme 2011 Utgifter Inntekter

11 Administrasjon og fellesutgifter 31 464 898 -6 493 520

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 96 622 894 -14 883 000

13 Helse og omsorg, Sosial 135 081 602 -42 739 600

14 Utviklingsavdelinga 14 937 343 -5 473 322

15 Anleggsseksjonen 30 077 170 -19 252 000

16 Bygg og eiendom 22 010 771 -3 884 500

17 Politisk 2 743 673 0

18 Skatt og rammetilskudd -258 548 000

19 Renter og avdrag 26 132 591 -7 797 000

Sum rammer 2011 359 070 942 -359 070 942

11 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 31 464 898 -6 493 520

Endringer i budsjett 2012

Konsekvensjustert budsjett 1 177 429

Sum tiltak -1 819 079 -145 400

Ramme 2012 30 823 248 -6 638 920

Tiltak i budsjettforslaget

Økte utgifter lisenser , totalt behov 415 000 415 000

Økte kostnader leide linjer samband 140 000

Økning kontingenter felles kontordrift - totalt behov 382 000  382 000

Økning integreringstilskudd, forutsatt mottak 10 nye flyktninger -61 400

Reduksjon introduksjonsstønad -673 318

Internsalg feing (Økonomi 41000, IT 14000 og kontordr. 11000), salg kaffe/te (18000) -84 000

Kirkelig administrasjon (120 000 lønn og utvide kirkegård + 140 000 andre inv) 120 000

Fjerne ikke disponerte midler (fellesutgifter EDB, personal og udisp midler) -2 069 614
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Reduksjon til andre kommuner adm flyktningekontoret -133 147

Ikke i budsjettforslaget

Økning stillinger servicetorg pga nye politiske utvalg 125 000

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 96 622 894 -14 883 000

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett 12 589 466

Sum tiltak -2 507 618 -1 467 800

Ramme 2012 106 704 742 -16 350 800

Tiltak i budsjettforslaget

Driftsutgifter Leirbukt barnehage 223 200 -705 000

Reduksjon engasjement fellestiltak barnehager -320 000

Leasing skolebrakker Moan skole 170 000

Økt foreldrebetaling SFO Moan skole -200 000

Endring klasser Moan skole -330 000

Endring klasser Storslett skole -330 000

Naturlig avgang spesped Storslett skole -765 018

Ny avtale krisesentertilbud 80 000

Refusjon øremerket ordning barnevern fra fylkesmannen -450 000

Frikjøp finsklærer -112 800

Effektivisering spesped Storslett skole -984 000

Økning PPT behov 394 206 (61,5% av lønns- og driftsøkning, har 1 mill på 

fond) 50 000

Fjerne ikke disponerte midler (regional komp utv) -101 800

Bruke egne ansatte i stedet for HBT og konsulenter -200 000

Ikke i budsjettforslaget

3- deling 6. klasse Sørkjosen skole 354 000

Tilpasset opplæring og tidlig innsats samt videreutdanning, jfr LVK 11.03.11 1 200 000

Øke personaltettheten i barnehagene, en stilling pr 15 avd 7 200 000

Gjenoppretting av barnehagekonsulent 500 000

Styrerassistent Sonjatun og Leirbukt barnehage (250 x 2) 500 000

Lønn ferievikar Sørkjosen, Oksfjord, Sonjatun barnehage (13+15+19) 47 000

Lønn vikar annet fravær Sonjatun 18 000

Etablering 50% Inspektørstilling Moan skole 257 000

3- deling 6. klasse Sørkjosen skole 185 000

Utvidelse 25% inspektørstilling Sørkjosen skole til Storslett skole er ferdig 128 500

Skyss svømming skole Moan skole 63 000
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13 Helse og omsorg Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 135 081 602 -42 739 600

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett 8 613 835

Sum tiltak 4 705 685 -2 960 423

Ramme 2012 148 401 122 -45 700 023

Tiltak i budsjettforslaget

Medfinansiering medisinsk behandling 3,2 mill og utskrivningsklare 0,1 mill 3 300 000

Kjøp av private omsorgstjenester Høgegga boliger 398 025

Endring refusjon ressurskrevende tjenester jfr tildelingsbrev -2 534 000

Stilling Ibedrift jfr KST mars 2011 (stilling faktureres UNN) 500 000 -500 000

Faste lisenser og gebyrer (fellesutgifter h/s) 25 000

Økning pasientskadeerstatning 100 000

Etterslep driftstilskudd og aktivatør ASVO 172 000

Indeksregulering vaskeritjeneste ASVO 100 000

Økning kostnader matvarer Kjøkken Sonjatun behov 350 000 50 000 -84 800

Legge ned kantine Sonjatun -200 000

Gjestepasienter legetjenesten 50 000

Reduksjon husleie fysioterapi, erstatning utstyr og nye lisenser 68 000 200 000

Hospitering UNN og reforhandling avtale jordmødre 110 000 -70 000

Fjerne avdrag sos utlån trekk ytelse 30 000

Økning økonomisk sosialhjelp behov 600 000 100 000

Overføring av Afasi og stemme til Statped samt ny husleie på 40 000 -1 623

Avtale legene 65 000

Fjerne ikke disponerte midler (adm, fellesutgifter og psyk helsevern) -132 340

Ikke i budsjettforslaget

Økning medisinsk forbruksmateriell Sonjatun sykehjem (medisin nå billigere) 50 000

Økning papir og plast vaskeri og kjøkken 50 000

Koordinator store og sammensatte behov , opprettelse av 50% stilling 250 000

Stilling dagtilbud demente fra sommeren (NB! Øremerket tilskudd) 250 000

Etablering av 20% diabetessykepleier 125 000

Etablering av frisklivssentral, inkl etablering av 50% stilling 325 000 -125 000

Økning stilling ruskonsulent fra 1,3 til 2 stillinger 320 000

Utvide veranda Bo- og kultursenteret (6 000 i 2013)

Serviceavtale personheis Nordreisa kommune Guleng 20 000 -20 000

Oppgradering til Winmed 3 (200 000 i driftsbudsjettet)
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14 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 14 937 343 -5 473 322

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 1 233 046

Sum tiltak 2 754 531 -2 526 000

Ramme 2012 18 924 920 -7 999 322

Tiltak i budsjettforslaget

Fysakløyper grendelag i distriktene 30 000

Skuddpremie mårhund 2 000

Prosjekt tunnelmasser enighet i formannskap høst 2011 610 000 -400 000

Prosjekt biblioteksamarbeid Nord-Troms jfr Driftsutvalg aug 2011 1 576 000 -1 576 000

Prosjekt ungdomskontakt jfr Driftsutvalg aug 2011 550 000 -550 000

Økning kommunale eiendomsgebyr Halti 30 000

Fjerne ikke disponerte midler (bibl) -43 469

Ikke i budsjettforslaget

Indeksregulering avtale scooterløyper (justert med prisstigning) 2 000

15 Anleggsdrift Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 30 077 170 -19 252 000

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 1 191 659

Sum tiltak 435 993 -705 588

Ramme 2012 31 704 822 -19 957 588

Tiltak i budsjettforslaget

Endring vann -545 990 -499 290

Kalkulatoriske utgifter vann -92 000

Endring avløp -345 512 -82 298

Kalkulatoriske utgifter avløp -268 000

Endring feiing 266 989 -176 000

Kalkulatoriske utgifter feiing 80 000 -100 000

Budsjettregulering parker og torg 18 518 -48 000

Økning utrykning og øvelse brann, feilbudsjettert 2011, behov 1077 000 1 014 988

Arbeidstøy/spesialkledning 35 000

Justering inntekter havn, behov 200 000 200 000

Veilys Rovdas 30 000

Økning vintervedlikehold inkl Rovdas (ved overtagelse sparer vi 260 000) 242 000

Ikke i budsjettforslaget
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16 Bygg og eiendom Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 22 010 771 -3 884 500

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 749 885

Sum tiltak 136 500 -263 000

Ramme 2012 22 897 156 -4 147 500

Tiltak i budsjettforslaget

Økte renholdsressurser Moan skole som følge av utbygging 121 500

Økning renholdsmidler Leirbukt barnehage 15 000

Økning refusjon fra staten -85 000

Internsalg feiing (adm 96500, rådhus 45000 og meieriet 36500) -178 000

Ikke i budsjettforslaget

Egen vaktmester i sentrumsbarnehagene 360 000

Leasing av skolebrakker Moan skole - tatt under Moan skole

17 Politisk Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 2 743 673 0

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 199 930

Sum tiltak 170 222 0

Ramme 2012 3 113 825 0

Tiltak i budsjettforslaget

Etablering av nye politiske utvalg 322 922

Kommune- og stortingsvalg -152 700

Ikke i budsjettforslaget

18 Skatt og rammetilskudd  Utgifter Inntekter

Ramme for 2011 0 -258 548 000

Endringer 2012

Konsekvensjustert budsjett 0 1 473 000

Sum tiltak 0 -12 127 299

Ramme 2012 0 -269 202 299
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Tiltak i budsjettforslaget

Skatt på inntekt og formue (KS prognose -4 041 000) -5 041 000

Økning eiendomsskatt -300 000

Innbyggertilskudd -9 838 000

Inntektsutjevning -1 944 000

Skjønnsmidler fylkesmannen 1 556 000

Nord-Norge tilskudd -672 000

MVA drift 3 224 000

MVA inv (opprinnelig 5 mill) 887 701

19 Renter og avdrag  Utgifter Inntekter

Ramme for 2010 26 132 591 -7 797 000

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) 0 0

Sum tiltak 1 477 773 -14 296 918

Renter nye investeringer 1 247 584 0

Avdrag nye investeringer 662 587 0

Ramme 2012 29 520 535 -22 093 918

Tiltak i budsjettforslaget

Renter tidligere års investeringer 3 300 000

Avdrag tidligere års investeringer -3 599 746

Dekning av tidligere års underskudd (5 846 361 fra tidligere, totalt 7 623 880) 1 777 519

Premieavvik 2012 -14 296 918

Ramme 2012 Utgifter Inntekter

11 Administrasjon og fellesutgifter 30 823 248 -6 638 920

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 106 704 742 -16 350 800

13 Helse og omsorg, Sosial 148 401 122 -45 700 023

14 Utviklingsavdelinga 18 924 920 -7 999 322

15 Anleggsdrift 31 704 822 -19 957 588

16 Bygg og eiendom 22 897 156 -4 147 500

17 Politisk 3 113 825 0

18 Skatt og rammetilskudd 0 -269 202 299

19 Renter og avdrag 29 520 535 -22 093 918

Sum rammer 2012 392 090 370 -392 090 370

Differanse 0
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Investeringsbudsjett 2012-2015

Investeringsbudsjett 2012 2012 2013 2014 2015

Storslett skole, byggetrinn 3 40 000 000 15 000 000

Guleng 3 7 000 000 14 250 000 7 000 000 7 750 000

Nytt økonomisystem, samt integrering andre system 500 000

Bygging av Halti 2 500 000 6 500 000 13 100 000

IP telefoni, samarbeid Nord-Troms 745 000

Elektronisk lesebrett politikere 200 000

Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetjenesten 200 000

Datautstyr sykehjem og hjemmetjenesten FUNNKe  200 000

Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus 115 000

Oppgradering datasenter Nord-Troms kommunens andel 170 740

Kritiske ombygginger Sørkjosen skole jfr brannpålegg 160 000

Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn 200 000

Inventar og utstyr sykehjemmene 213 000 170 000 160 000 210 000

Carport hjemmetjenesten 200 000

51 403 740 36 920 000 21 260 000 8 960 000

Investeringsbudsjett vann 2012

Etablering vannbehandling Rotsund (2 250 000 i 2010) 250 000

Forprosjekt Straumfjord vann 250 000
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Investeringsbudsjett avløp 2012

Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån) 500 000

Synkekum restbeløp 2011 overføres 2012 200 000 200 000 200 000 200 000

Ikke i budsjettforslaget

Fiberutbygging Reisadalen til Saraelv (Svartfoss 1,1 mill) 1 700 000

Gjenstående vedtatt vedlikeholdsplan, driftsutvalg høst 2010 4 935 000

Utvidelse Sonjatun, sykehjem, sykestue 900 000 8 200 000 7 590 000

Tilrettelegging utelæringsmiljø barnehage 970 000 150 000 50 000

Vognskur Sonjatun og Sørkjosen 100 000

Uteområde Storslett skole 3 000 000

Uteområde Moan skole 150 000

IKT i skolen (50% dekning i 2012 og 75% i 2013 av alle elever) 808 000 400 000

Interaktive tavler i skolene 150 000 225 000 90 000

IKT i barnehagene 41 000 15000

Forprosjekt, prosjektering og kjøp eiendom og bygging badeland 1 000 000 3 300 000

Ervervelse av grunn, bygging av badeland 300 000 30 000 000 45 000 000

Maling av Halti 80 000

Maling av Ungdommens hus 100 000

Tilrettelegging læringsmiljø inne barnehage 200 000

118 241 480

Grunnlag MVA investering 51 403 740

Investering eks mva 41 122 992

Mva av totalbeløpet 10 280 748

Til driftsbudsjett 4 112 299
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Vurdering

Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon, da vi er langt fra å budsjettere 

med et netto driftsresultat på 3%. Driften må reduseres tilsvarende, dvs med 10 millioner kroner, 

dersom dette skal oppnås. Pensjon og den regnskapsmessige behandlingen av pensjonen 

(premieavvik og amortisering) bidrar også til utfordringer med tanke på likviditeten. De siste årene 

har kommunen betalt mer i pensjon enn hva som vises i driftsregnskapet. Premieavvik og 

amortisering fører til at en del av den innbetalte pensjonen først blir inntektsført i driftsregnskapet 

(premieavvik), for så å fordele dette premieavviket som en kostnad i regnskapet fordelt over 10 år. 

Denne inntektsføringen er imidlertid kun regnskapsteknisk, og det følger ingen penger med den. For 

2012 øker innbetalingen til pensjonen med 15 millioner kroner, mens regnskapsmessig viser 

regnskapet en økning med 1,5 millioner kroner. De resterende 13,5 millionene tas av likviditeten til 

kommunen. Ser man dette i sammenheng med ubrukte lånemidler på ca 35 millioner kroner, vil 

Nordreisa kommune sin likviditet forverres dersom tiltak ikke settes inn. Reduksjon i 

tjenestetilbudet er derfor fortsatt en nødvendighet for å kunne ha en forsvarlig økonomi med midler 

som kan brukes til oppdukkende tiltak i løpet av budsjettåret.

Gjennom ROBEK nettverket er det spesielt spes.ped og barnevern som peker seg ut som et område 

der utgiftene bør reduseres. Budsjettforslaget inneholder derfor en reduksjon på dette området. 

Budsjettforslaget er i balanse og Oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, samt Driftsutvalget 

behandler sine deler av budsjettet. Disse behandlingene legges fram for Formannskapet og 

Kommunestyret. Det er viktig at de politiske utvalgene tar stilling til hvilke tiltak som skal være med 

i budsjettet for 2012, og hvordan de eventuelt skal finansieres. 
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Økonomiinfo 2/2011: Statsbudsjettet 2012 - det 

økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen legger i dag, 6. oktober 2011 kl 10.00, frem statsbudsjettet for 2012 (prop. 1S
2011-2012). Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet 
for 2012. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen. 

Notatet har følgende struktur: 

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2012 – nivå og vekst fra 2011 ......................... 1
Makroøkonomisk bakgrunn for det økonomiske opplegget i 2012 ................................. 3
Kommuneøkonomien i 2011 ................................................................................................ 3
Økonomisk utvikling de siste årene i kommunene............................................................ 4
Kommunal deflator .............................................................................................................. 4
Skatteandel – skattøren 2012 .............................................................................................. 5
Samhandlingsreformen........................................................................................................ 5
Omsorgsplan 2015 ................................................................................................................ 6
Barnehage ............................................................................................................................. 7
Barnevern.............................................................................................................................. 7

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2012 – nivå og vekst fra 2011

Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 3,15 milliarder i 2012. 

Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent 
fra 2011 til 2012 (målt fra revidert nasjonalbudsjett 2011). Kommunene i Troms anslås samlet 
sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent. 

Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent på 
landsbasis, mens kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie 
inntektene på 3,4 prosent. 

Kommunal deflator er for 2012 anslått til 3,25 %. Realvekst i frie inntekter finnes ved å 
trekke fra kommunal deflator fra de nominelle vekstanslagene. Realveksten på landsbasis er 
1 %, målt fra anslag på regnskap 2011. For Troms er tilsvarende vekst 0,15 %. 

Veksten i frie inntekter på nasjonalt nivå er i nederste del av vekstintervallet som ble varslet i 
kommuneproposisjonen i mai, der det ble varslet en vekst i frie inntektene for kommunene på 
mellom 3,25 og 3,5 milliarder på landsbasis. 

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet 
til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) i mars 
indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag 2,5 mrd. kroner p.g.a.
den demografiske utviklingen. I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser 
noe høyere befolkningsvekst framover. De nye framskrivningene innebærer en oppjustering 
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av merutgiftene til om lag 2,9 mrd. kroner. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens 
samlede inntekter. Merutgifter pga befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter 
kan anslås til om lag 2,5 mrd. Av dette gjelder om lag 2,2 mrd. kommunene.

I 2012 forventes pensjonskostnadene å øke med om lag 1 mrd. kr utover det som er 
kompensert gjennom deflatoren. Tidligere har dette tallet ligget rundt 600 millioner. Dette må 
dekkes av veksten i de frie inntektene i 2012.

Tabellen under viser netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter i 
2010, samt anslag på vekst i frie inntekter i 2012. 

Netto drifts- Netto Utgiftskorr. Anslag på Nominelle Prosent Nominelle Prosent

resultat i pst. lånegjeld frie frie kroner kroner
av drifts- 2010 inntekter inntekter 

Kommune inntektene 2010 2012
2010 (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3 4 5 6 7 8

1901 Harstad -1,3 60 451 103 1 047 685 44 570 4,4 40 956 4,1
1902 Tromsø 4,5 59 222 105 2 974 553 115 679 4,0 104 997 3,7

1911 Kvæfjord 2,8 41 130 117 174 160 4 443 2,6 3 977 2,3
1913 Skånland 2,3 65 983 110 165 503 6 755 4,3 6 310 4,0

1915 Bjarkøy 1,9 34 324 143 46 159 1 795 4,0 1 722 3,9
1917 Ibestad 1,8 39 233 126 96 999 2 184 2,3 1 967 2,1

1919 Gratangen -0,9 78 587 128 78 044 2 705 3,6 2 535 3,4
1920 Lavangen 10,5 51 394 123 73 371 2 525 3,6 2 373 3,3

1922 Bardu -3,9 64 866 105 204 250 8 279 4,2 7 676 3,9
1923 Salangen -2,5 68 419 112 122 262 4 344 3,7 4 010 3,4

1924 Målselv 0,4 51 580 104 322 988 14 375 4,7 13 360 4,3
1925 Sørreisa 2,8 63 920 104 172 711 9 034 5,5 8 516 5,2

1926 Dyrøy 2,9 61 007 121 83 776 2 650 3,3 2 466 3,0
1927 Tranøy 3,5 51 303 124 101 150 2 604 2,6 2 370 2,4

1928 Torsken : : 135 68 625 730 1,1 590 0,9
1929 Berg 8,2 74 369 124 59 389 1 584 2,7 1 444 2,5

1931 Lenvik 4,0 65 721 103 575 058 19 771 3,6 18 038 3,2
1933 Balsfjord 3,6 58 989 103 292 142 10 930 3,9 10 087 3,6

1936 Karlsøy 3,6 70 286 128 151 420 4 667 3,2 4 307 2,9
1938 Lyngen 11,7 107 851 117 188 792 4 463 2,4 3 992 2,2

1939 Storfjord -5,7 63 014 122 119 329 4 310 3,7 4 021 3,5
1940 Kåfjord -0,5 47 204 119 137 621 4 720 3,6 4 388 3,3

1941 Skjervøy -1,7 71 800 118 172 056 5 701 3,4 5 260 3,2
1942 Nordreisa -1,7 63 456 108 246 448 8 839 3,7 8 104 3,4

1943 Kvænangen -0,8 47 219 129 99 624 5 036 5,3 4 839 5,1
Fordeles gjennom året 11 151
Troms 2,4 60 810 108 7 785 266 283 946 3,8 259 559 3,4

2011 til 2012
Vekst fra RNB Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Anslag på kommunenes frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatteinntekter.
(inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt 
og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, 
og er i tråd med vanlig praksis regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert 
nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle 
vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering 
mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall). 

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. 
For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning 
framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 
2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i 
anslagene. 
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Sammenlignet med de andre fylkene har Troms den laveste anslåtte veksten av alle fylker. 
Den demografiske utviklingen kan forklare noe av dette. Tilbakeholdt skjønn kan påvirke 
variasjonen i vekstanslagene mellom kommuner. Fylkesmannen i Troms har tilbakeholdt 
11,151 millioner kroner av skjønnsmidlene til fordeling gjennom budsjettåret 2012. 

I Troms har kun 3 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis
(Sørreisa, Kvænangen og Målselv). Størst vekst har Sørreisa kommune med 5,5 prosent
nominelt, mens Torsken kommune har lavest vekst med 1,1 prosent når vekstprosentene 
regnes fra RNB 2011.

Makroøkonomisk bakgrunn for det økonomiske opplegget i 2012 

Regjeringen mener at det samlede budsjettopplegget for 2012 legger til rette for en balansert 
økonomisk utvikling, men at handlingsrommet i budsjettpolitikken er begrenset. Det legges 
vekt på at det er nødvendig å holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet 2012 for å holde 
kronekursen og rentenivået nede.

Bakteppet for dette er at mange land i Europa sliter med voksende statsgjeld, svak økonomisk 
vekst og budsjettinnstramminger som rammer innbyggernes velferd. Arbeidsledigheten i 
Europa er nær 10 prosent.

Norge er svært godt stilt, men det er viktig å understreke at krisen i europeisk økonomi også 
kan påvirke norsk økonomi. Konkurranseutsatte næringer kan påvirkes negativt av økt rente 
og sterkere krone. Lavere etterspørsel etter våre produkter fra utlandet kan føre til økt ledighet 
også hos oss. Regjeringen mener det må sørges for at petroleumsformuen kommer både 
nåværende og framtidige generasjoner til gode.

I 2012 vil det bli en sterk vekst i pensjonsutgiftene i folketrygden som bidrar til å redusere 
handlingsrommet i budsjettpolitikken.

Kommuneøkonomien vil kunne påvirkes direkte av den økonomiske uroen, spesielt med 
tanke på rentenivået. Dersom renten øker med 1 prosent, får kommunesektoren merutgifter på 
vel 1 mrd. kroner på sikt. Mange kommuner i Troms har en høy lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter eller per innbygger. 

Kommuneøkonomien i 2011

Skatteanslaget er oppjustert med 1 milliard kroner i 2011. I tråd med vanlig praksis blir disse 
inntektene ikke videreført til 2012. 

Oppjusteringen av skatteinntektene fordeler seg med 800 millioner kroner på kommunene og 
200 millioner kroner på fylkeskommunene
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Veksten i samlede inntekter anslås nå til 5,5 milliarder kroner, mens veksten i frie inntekter 
anslås til 1,6 milliarder kroner.

Både samlede inntekter og frie inntekter er oppjustert med 1 milliard kroner sammenliknet 
med anslaget i RNB 2011.

Endringen i forhold til RNB 2011 skyldes i sin helhet det økte skatteanslaget.
Det er ingen endring i anslått kostnadsvekst. 

Deflatoren er den samme som i RNB, på 3,4 prosent.

Økonomisk utvikling de siste årene i kommunene

I gjennomsnitt var den årlige aktivitetsveksten (inkludert investeringer) i perioden 2005 -2010 
på 3,4 prosent. Aktivitetsvekst omfatter både vekst i den ordinære driften (sysselsetting) og 
økte investeringer. 

Først og fremst skyldes aktivitetsveksten høy vekst i sysselsettingen, men også den svært 
sterke investeringsveksten har bidratt. Investeringer er en forutsetning for å bygge ut 
tjenestetilbudet, men fører til økte avdrag og til dels økte renteutgifter i kommunebudsjettene.

I perioden 2005-2011 anslås den gjennomsnittlige reelle inntektsveksten til 2,7 prosent per år, 
altså lavere enn aktivitetsveksten.  På denne bakgrunn er det forståelig at mange kommuner 
melder om en stram økonomiske situasjon. 

På kort sikt er det ikke nødvendigvis noe problem at aktivitetsveksten overstiger 
inntektsveksten, når årsaken er sterk vekst i investeringene.

Over tid må det imidlertid være samsvar mellom inntektsvekst og aktivitetsvekst. Tall for 
2010 viser en lavere aktivitetsvekst enn de foregående år.

Fylkesmannen er opptatt av at kommunene vektlegger økonomistyring og at de over tid 
tilstreber å tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene. 

Kommunal deflator 

Deflator er en indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen 
består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

2011:
Deflator anslås til 3,4 pst  - uendret ift. anslaget i RNB 2010. 

2012:
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2012 legges det til grunn en pris-
og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,25 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4
pst. i 2012 og et anslag på 1,8 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 
i deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3. 
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Skatteandel – skattøren 2012

Den kommunale skattøren for personlig skattytere foreslås økt fra 11,3 pst. i 2011 til 
11,6 pst. i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentpoeng.

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 
for kommuner og fylkeskommuner.

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2012 skal fastsettes ut fra et mål 
om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. 
Som følge av samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5,6 mrd. kroner fra de 
regionale helseforetakene i form av økt rammetilskudd. Disse midlene er holdt utenom 
beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattørene. Skatteandelen blir derfor i underkant av 
40 pst.

Økningen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må ses i sammenheng med at 
skatteandelen ble redusert fra over 44 pst. i 2010 til 40 pst. i 2011. For å oppnå dette ble de 
kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av
skattene blir innbetalt året etter at de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett 
en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er 
det behov for en viss økning i den kommunale skattøren i 2012.

Samhandlingsreformen

Nye lover fra 1. januar:
- Lov om folkehelsearbeid
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

De økonomiske virkemidlene:

5 mrd. kroner overføres til kommunal medfinansiering:
Basert på faktiske aktivitetstall for 2010 ble medfinansieringsandel i kommuneprop’en 2012 
anslått til 4,2 mrd.  

Oppdatert tallgrunnlag viser at beløpet skal være noe høyere. Det overføres med bakgrunn i 
dette 5 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene.

Disse midlene overføres som frie inntekter og kommer i tillegg til den varslete 
inntektsveksten.

Ytterligere 560 mill. kroner overføres til kommunene som frie inntekter knyttet til 
utskrivingsklare pasienter:
I tråd med det som ble varslet i kommuneprop’en overføres 560 mill. kroner fra 
helseforetakene til kommunene ifm. betalingsansvaret for utskrivingsklare pasienter. 
Beløpet baserer seg på en døgnsats per oppholdsdøgn på 4 000 kroner og 140 000 liggedøgn 
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Dette er basert på gjennomsnittlig antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i perioden 
2007-2009. 
Etter to år vil man i samarbeid med KS vurdere anslaget på liggedøgn, og ev. justere måltallet 
fram mot 2016.

Fordeling av de 5 mrd. og de 560 millionene på kommunenivå vil legges ut på våre 
nettsider i løpet av dagen. 

Fordeling av midlene til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter:
Midlene fordeles etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet.  Nøkkelen ble presentert i 
kommuneproposisjonen 2012, og består av alderskriterier som er vektet sammen med 
bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike 
aldersgrupper. Vi ser for eksempel at utgiftene er høyere for den eldre delen av befolkningen, 
og eldre aldersgrupper er derfor vektet relativt høyere enn yngre aldersgrupper.  Fordeling pr 
kommune ble også presentert i kommuneproposisjonen. 

Kompensasjonsordning 305 mill. kroner:

I sum overføres det nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og 
utskrivingsklare pasienter. For enkeltkommuner kan det imidlertid være noe avvik mellom 
historiske sykehusforbruk for den enkelte kommune (dvs: en tenkt regning om kommunene 
hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen som blir gitt gjennom kostnadsnøkkelen. 

Innenfor veksten i de frie inntektene er det satt av 305 mill. kr til kompensasjonsordningen: 
De kommuner som de siste årene har hatt høyere forbruk innen kommunal medfinansiering og 
utskrivingsklare enn det de vil få når midlene fordeles over kostnadsnøkkelen, vil derfor i en 
overgangsperiode få en egen kompensasjon. 

Midlene vil bli gitt en egen fordeling utenfor utgiftsutjevningen, såkalt tabell C fordeling, og 
vil synliggjøres i Grønt hefte. Fordelingen vil ligge fast i tre år. Det er kun to kommuner i 
Troms som får denne kompensasjonen, Harstad med 79.000 og Salangen med 160.000. 

Omsorgsplan 2015 

Det foreslås en tilsagnsramme på 1 202 mill. til 1 500 heldøgns omsorgsplasser.

Det foreslås et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente på 
HODs budsjett. 150 mill. kroner skal gi rom for 2 300 dagaktivitetsplasser og gi et dagtilbud 
til rundt 5 000 personer med demens.  

Årsverk til dagtilbudene dekkes innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet på 
12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplanen. 

Skole 

Innføring av 1,5 timer valgfag for 8. trinn
Regjeringen foreslår innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn fra høsten 2012.  
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Kommunale merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 mill. kroner, og det foreslås at kommunene 
kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet (5/12 
effekt).

Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra høsten 2013 og 10. trinn fra høsten 2014. 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg
I 2012 foreslår Regjeringen å fase inn nye 2 mrd. kroner av rammen, noe som har en 
budsjetteffekt på 70 mill. kroner. 

Fra innføringen av den nye ordningen i 2009 til og med 2012 vil 9 mrd. kroner (av total 
ramme på 15 mrd.) være faset inn i budsjettet. 

Ordningen blir forvaltet av Husbanken.

Barnehage

Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling: 
Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling på samme nominelle 
nivå som i år: 2330 kr per mnd. for en heltidsplass. 
Det foreslås derfor å bevilge 240,6 mill. kr til dette over rammetilskuddet.

Opptrapping likeverdig behandling: 
Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 91 til 92 
pst. fra 1. august 2012. Det foreslås å bevilge 28,5 mill. kroner til formålet over 
rammetilskuddet. 

Regjeringen tar sikte på å oppnå full likeverdig behandling av kommunale og ikke-
kommunale barnehager i løpet av 2014. 

Omlegging av kontantstøtten:
Det foreslås å legge om kontantstøtteordningen, slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1. 
august 2012 og at det fra samme tidspunkt innføres aldersdifferensierte satser for ettåringer. 
Satsen for barn i alderen 13–18 måneder foreslås økt til kr 5 000 per måned, mens for barn i 
alderen 19–23 måneder foreslås det at dagens sats på kr 3 303 per måned videreføres. 
Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel som følge av omleggingen økes 
rammetilskuddet til kommunene med 91,9 mill. kroner i 2012. 

Barnevern

Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 mill. kroner til det kommunale barnevernet i 2012, 
en økning på 50 mill. kroner fra 2011.

Økningen gir rom for 70 nye stillinger i barneverntjenesten og til veiledet praksis av 
nyutdannede og nytilsatte i barnevernet.
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Fylkesmannen skal fordele disse midlene etter søknad.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette 
brev, eller statsbudsjettet for 2012.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt e.f.
økonomirådgiver
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REFERAT FRA MØTE MED HTV 27.10.11, kl 14-15
Formannskapssal

Følgende deltok: 

Fagforbundet v/Steinar Olsen, Nito v/ Olaf Nilsen, Fysioterapiforbundet v/Stig Andre Haug,
Jordmorforbundet v/ Bente Fredriksen, Delta v/ Elisabeth Vollstad

Rådmann Kjetil Hallen og assisterende rådmann Christin Andersen.

Møtet var ihht møteplan av 24. febr 11

Møtet inneholdt en sak
- Budsj ett 2012

Budsj ett 2012 

Rådmannen orienterte om rådmannens budsjettforslag som blir forelagt de politiske
utvalgene.

Forslaget til budsj ett 2012 ble delt ut og det ble gitt frist for tilbakemelding til rådmann og
økonomisjef med frist 1. november 2011.

Det var innen fristen ikke kommet noen innspill.

Storslett 09.11.11

,

Christin Andersen
referent

Side 167



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4504-1

Arkiv:                145

Saksbehandler:  Viggo Døhl

Dato:                 16.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
49/11 Nordreisa formannskap 25.11.2011
73/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015

Henvisning til lovverk:

-Kommuneloven
-Forskrift om kommunale økonomiplaner

Vedlegg
1 Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.11.2011 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommunes økonomiplan 2012-2015 vedtas.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2012-2015 vedtas.

Side 168



Saksopplysninger

Økonomiplandokumentet er i stor grad endret i forhold til tidligere år. Dokumentet inneholder 
nå innledning, økonomiske forutsetninger og vurderinger, målstyring med målekort, 
tiltaksoversikter og økonomiske oversikter.

Vurdering

Økonomiske vurderinger er i økonomiplandokumentet.
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Innledning 
 
Økonomiplanen er kommunens handlingsplan i perioden 2012-2015, basert på 
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Nordreisa kommune har ikke en oppdatert 
kommuneplan, slik at økonomiplanen i perioden 2012-2015 er en handlingsplan med størst 
vekt på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for enhetene. Kommunen skal rullere 
handlingsdelen med økonomiplan hvert år, slik at neste års økonomiplan vil bli utarbeidet 
basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel som vedtas i løpet av 2012.   
 
Økonomiplanprosessen for 2012-2015 startet våren 2010 gjennom deltakelse i ROBEK-
nettverket. ROBEK – nettverket har gitt politisk og administrativ ledelse samme forståelse for 
de økonomiske utfordringene og har foreslått tiltak som er nødvendig for å komme i 
økonomisk balanse. Konsulentene i ROBEK- nettverket ba kommunen vurdere å ta i bruk 
ubenyttet inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner innenfor områder kommunen 
brukte langt mer penger enn sammenlignbare kommuner. Følgende tiltak ble foreslått av 
nettverket og iverksatt av kommunen: 

• Innføring av eiendomsskatt 
• Endring av skolestruktur da antall elever pr lærer er den største kostnadsdriveren 
• Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer 
• Redusere spesialundervisning i skolene 

 
Statusen hittil i 2011 viser at tiltakene har virket og at kommunen er i ferd med å gjenvinne 
den økonomiske balansen. Likevel står kommunen overfor nye økonomiske utfordringer, der 
pensjonsreformen, renteutvikling og MVA kompensasjon fra investering til drift er 
hovedårsakene til det. I tillegg har kommunen en forpliktende plan for nedbetaling av 
tidligere års underskudd, som gjør at vi må sette av ca 7,7 mill av driftsmidlene fra 2012 til 
2014 for å greie det.  
 
Pensjonsutgiftene øker med 15 mill kr for 2012, som følge av den økonomiske situasjonen i 
Europa. Kommunen får riktig nok en inntekt på 14 mill gjennom premieavvik, men det er 
penger som ikke kan brukes til ordinær drift. Midlene kan derimot brukes til å betale ned 
tidligere års underskudd. I økonomiplanen er det lagt opp til at bruken av premieavviket 
reduseres, slik at disse midlene kan brukes til det de er tenkt til – nemlig framtidige 
pensjonsforpliktelser. 
 
Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten antas å øke betydelig i økonomiplanperioden. 
Dersom styringsrenten blir som anslått i siste rentemøte, vil renteutgiftene øke med 3 mill kr i 
perioden for tidligere års investeringer. Investeringer foreslått i økonomiplanen vil i tillegg 
øke renteutgiftene med ytterligere 3 mill kr. Økonomisk uro i markedet kan føre til lavere 
styringsrente, men kan også føre til høyere lånerente.  
 
Tidligere kunne MVA kompensasjon fra investeringer brukes fullt ut i driftsbudsjettet. 
Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet 
reduseres fra 60% i 2011 til 40 % i 2012, 20 % i 2013 og 0% i 2014. Dette reduserer 
inntektene i driftsbudsjettet med ca 4,1 mill i økonomiplanperioden. 
 
Befolkningsutviklingen har i de siste årene vært god - med en fin økning. Befolknings-
sammensetningen i framtiden må vi derimot være oppmerksom på. Gjennomsnittsalderen til 
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kommunens ansatte er høy, som både gir muligheter og begrensninger. Muligheter for 
nyrekruttering er bra selv om det i seg selv kan gi utfordringer. Sykefraværet er relativt høyt, 
selv om fraværet 3. kvartal var svært oppløftende. Gjennom ulike tiltak som er under 
utarbeidelse og etablering kan sykefraværet gå ytterligere ned. Ibedrift er et slikt tiltak og vil 
sannsynligvis føre til større jobbnærvær i hele kommunen 
 
I økonomiplanperioden er det forventet en stor økning i antall barn i aldersgruppen 0-5 år, 
samtidig som vi vet at andelen barn i barnehage er liten i dag. Endringer i 
kontantstøtteordningen kan i tillegg føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser. Dette kan 
medføre et stort behov for flere barnehageplasser de nærmeste årene. Strategisk 
barnehageplan bør derfor revideres for å kunne ivareta denne mulige utviklingen. 
Dersom tjenesten skal drives mer effektivt enn i dag må det etableres større enheter.  
 
Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne. 
Reorganisering av skolestrukturen til færre elever pr klasse vil øke kostnadene uten at det 
statistisk sett vil bedre skoleresultater. Uavhengig av skolestruktur bør resultatene på skolene 
forbedres, gjennom ulike tiltak på skolene. I økonomiplanen er satt inn relativt lite ressurser 
til å bedre resultatene, men det er tema kommunen må ta alvorlig og prioritere i tiden 
framover.   
 
Tiltakene som er foreslått i økonomiplanen er å fortsette reduksjonen av spes ped og 
barnevern, der det er flere faktorer som er avgjørende om tiltakene virker eller ikke. Innenfor 
barnevernet har vi fortsatt utfordringer med å holde budsjettene, flere tiltak er gjennomført 
men det kreves enda bedre oppfølging samtidig som konsekvensene med tildelt rammer må 
bevisstgjøres.    
 
Innenfor helsesektoren vil det skje store endringer i tiden som kommer. Fra 2012 har 
kommunen fått et langt større ansvar for folkehelsearbeid samt betalingsplikt for medisinsk 
behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til 
at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje 
nærmere der de bor. Nordreisa kommune er med i KS sitt effektiviseringsnettverk, slik at vi 
kan få analyser og kompetanse om metoder for å videreutvikle helse- og omsorgssektoren. 
Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern samhandling har startet. I 
dette ligger også utnyttelse av Guleng 3 og etablering av omsorgsboliger med heldøgns pleie, 
som er langt billigere enn sykehjemsplasser. Slike omstillingsprosesser tar tid og effekt av 
tiltak forventes fra 2013. 
 
Utviklingsavdelingen vil også ha utfordringer i økonomiplanperioden, først og fremt å få 
ferdigstilt arealplan og samfunnsdelen i kommuneplanen. I tillegg er det mange store 
prosjekter som vil få innvirkning på avdelingen, herunder utnyttelse av tunnelmasser, bygging 
av 420 kV linje mellom Balsfjord og Hammerfest og muligens etablering av småkraftverk og 
vindkraft i kommunen. Det er også mulig at plankontoret for Nord-Troms etableres i løpet av 
2012. Fortsatt fokus på stedsutvikling og tilrettelegging i tråd med Nasjonalparkkommune og 
-landsby satsningene er viktig framover.  
 
Innenfor vann og avløp har vi gjennomført store investeringer som allerede har vist seg nyttig 
med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet. Hovedplan vann og avløp er stort sett ferdigstilt 
og kommunen har grunn til å være stolt over de nye anleggene. I løpet av perioden kan det 
hende at det vil komme en nasjonal satsning på området. 
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Innenfor bygg og eiendom har vi et vedlikeholdsetterslep som er vanskelig å ta igjen med 
dagens økonomiske situasjon. Likevel vil det i denne økonomiplanperioden være mange store 
prosjekter som igangsettes eller sluttføres, herunder Storslett skole, Guleng 3 og muligens 
Halti 2. Deretter vil nok fokuset måtte snus mot helse- og omsorgssektoren der kommunen må 
ta høyde for demografiutviklingen med større andel eldre i befolkningen.   
 
Etter plan og bygningsloven skal det nye kommunestyret vedta ny kommunal planstrategi 
innen ett år etter kommunevalget. Ny kommuneplan og ny planstrategi vil være nødvendige 
styringsdokumenter for kommunen i framtida.  
 
Et prosjekt som kanskje bør trekkes fram blant mange andre er omdømmeprosjektet. Selv om 
det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de 
gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikere og 
kommunalt ansatte.  
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Økonomiske forutsetninger 
 

Inntektsforutsetninger 
Frie inntekter 
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, 
øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd 
og skatteinntekter og utgjør ca 76 % av de samlede inntekter. Dette er inntekter kommunen 
kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.  
 
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, 
innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av 
rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået for samlede frie inntekter for 2012 er 
fastsatt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for 
skatteinntekter fra nivået på de samlede frie inntektene. 
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på kr 5 
mrd, hvor kr 3,75 mrd vil komme som frie inntekter. Kommunal- og regionaldepartementet 
anslår at veksten i frie inntekter for Nordreisa kommunes del fra 2011 til 2012 blir på 3,7 
prosent mens landsgjennomsnittlig vekst er på 4,7 prosent. KS anslår at realveksten er 0 % for 
Nordreisa kommune. 
 
Veksten i frie inntekter i 2012 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte 
merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider anslag for merutgifter for kommunesektoren 
knyttet til den demografiske utviklingen. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard 
og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Beregninger utført av TBU i mars indikerte at 
kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag kr 2,5 mrd knyttet til den 
demografiske utviklingen. I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser en 
høyere befolkningsvekst framover. TBU har foretatt nye beregninger av merutgifter for 
kommunesektoren på bakgrunn av de nye befolkningsframskrivningene. TBU oppjusterte da 
anslaget på merutgiftene for 2012 knyttet til den demografiske utviklingen til om lag kr 2,9 
mrd. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Kommunal og 
regionaldepartementet anslår at den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til 
befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter utgjør ca kr 2,5 mrd.  
 
Regjeringen foreslår at det kommunale skattøret for personlige skatteytere settes til 11,6% 
som er en økning med 0,3 prosentpoeng fra 2011.  
 
Egenbetaling for kommunale tjenester 
Formannskapet foreslår for 2012 å prisjustere betalingssatser med 3,25 %. Dette er i tråd med 
den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflatoren) som staten benytter i forhold til 
kommunene, og bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og 1,88 % prisvekst på kjøp av varer 
og tjenester. 
 
Momskompensasjon fra investeringer 
Merverdiavgiften på varer og tjenester som kommunene bruker i sin virksomhet er som 
hovedregel kompensasjonsberettiget. Momskompensasjon på driftsposter blir regnskapsført 
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på de enkelte ansvar der utgiftene blir ført, mens momskompensasjon på investeringsposter 
blir regnskapsført i driftsregnskapet på en samlepost. 
 
Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at 
momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i 
investeringsregnskapet. 
 
Merverdiavgiftskompensasjon for investeringer skal overføres fra drift til investering fram 
mot 2014 etter følgende fordeling: 
 
 Drift Investering 
2012 40% 60% 
2013 20% 80% 
2014 0% 100% 

 
For året 2012 skal således minimum 60 % av momskompensasjonen fra 
investeringsaktiviteter overføres til investeringsregnskapet. 
 

Utgiftsforutsetninger 
Lønnsvekst 
Statsbudsjettet legger opp til en lønnsvekst på 4 % i 2012. Av denne økningen er en del 
fordelt ut på enhetene (overheng fra 2011), mens kr 4,5 mill er satt av på sentralt lønnsfond til 
oppgjøret i 2012. 
 
Premieavvik og pensjon 
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens 
pensjonspremien er betalt med penger. Dette er ikke en bærekraftig utvikling 
likviditetsmessig siden kommunene nesten hvert år må forskuddsbetale kostnader 15 år fram i 
tid. 
 
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2011 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på ca kr 21,5 mill som 
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil være 
over kr 30 mill ved utgangen av 2012 siden det til neste år ventes et rekordstort premieavvik. 
 
Pensjonsutgifter/premieavvik 
For 2012 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 38,8 mill som er økning fra 
innbetailingen i 2011 som var på kr 26,3 mill.  
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Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år: 
 
Forsikringsselskap Premie 2011 Premie 2012 
Statens pensjonskasse - lærere 10,6 % 13,2 % 
KLP forsikring – sykepleiere 13 % 23,3 % 
KLP forsikring – folkevalgte 36 % 61,4 % 
KLP forsikring – øvrige ansatte 16,2 % 23,2 % 

Tabell 1 Pensjonspremiesatser 
 
Prisvekst 
Regjeringen har anslått at deflatoren fra 2011 til 2012 i kommunesektoren blir på 3,25 %, 
med en prisvekst på 1,88 %. Rammene til de enkelte enheter er justert for denne prisveksten 
noe som innebærer en videreføring av driftsnivået i 2012 for alle driftsenheter. 
 
Kapitalkostnader 
Pr november 2011 har Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på ca kr 444,76 mill. Av dette 
er ca kr 106 mill videreformidlingslån i Husbanken, som utgjør 23,8 % av den totale 
lånemassen. Videre er ca kr 98 mill i VAR-lån som utgjør 22 % av lånemassen. Av den 
samlede lånegjelda er kr 112,0 mill på fastrente mens det resterende er på flytende rente.  
 
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/11 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Utlånsrenten til kommunal sektor 
ligger i dag ca 0,75 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er ca 3,0 % 
pr november 2011 mens styringsrenten er 2,25 %. 
 
 
Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på: 
 
 Forventet gj.snitt 

styringsrente Norges Bank 
Budsjetterte renter i 
økonomiplanen 

2012 2,30 % 3,25 % 
2013 2,89 % 3,5 % 
2014 3,75 % 4,5 % 
2015  5,25 % 

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter 
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Figur 1: Utklipp fra pengepolitisk rapport 3/11 
 
Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2008 til budsjettet for 
2011. Det er benyttet budsjettall for 2011 siden regnskapet ikke er avsluttet pr d.d. I 
renteutgiftene ligger både utgifter og inntekter i tilknytning til videreformidlingslån i 
Husbanken. Eventuelle avvik mellom det kommunen betaler til Husbanken og de inntektene 
som kommer fra låntakerne blir dermed med som en ekstra rentebelastning. Rente- og 
avdragsutgifter som tilhører selvkost VA er medregnet i tabellen.  
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Regnskap 
2008 

Regnskap 
2009 

Regnskap 
2010 

Budsjett 
2011 

Renteutgifter 12 729 11 018 11 661 10 903 
Avdragsutgifter 5 550 8 657 11 551 12 061 
SUM 18 279 19 674 23 212 22 964 

Tabell 3 Renter og avdrag 2008-2011 
Som det framgår har finansutgiftene knyttet til større investeringer økt med nesten kr 5 mill 
fra 2008 til 2010. I 2011 forventes det at utgiftene er på samme nivå som i 2010. 
 
Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Renteutgifter 13 693 14 697 17 438 19 519 
Avdragsutgifter 13 137 14 209 14 848 15 179 
SUM 26 830 28 906 32 286 34 697 
Tabell 4 Renter og avdrag 2012-2015 
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Det er hovedsakelig utbyggingen av Storslett skole, bygging av Guleng 3 og bygging av Halti 
II som fører til den sterke økningen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden. 
Ved utgangen av økonomiplanperioden vil det ut fra forutsetningene som er lagt til grunn i 
økonomiplanen være nesten en dobling av finansutgiftene fra det nivået som var i 2008. Dette 
vil medføre betydelige utfordringer for kommuneorganisasjonen for å få på plass nødvendige 
varige driftsreduserende tiltak for å finansiere denne veksten. 
 
  

Befolkning – antall og sammensetning 
 
Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa 
 2011 2012 2013 2014 2015 2021 
0-5 år 337 343 366 365 367 367 
6-15 år 607 608 594 595 605 661 
16-66 år 3140 3137 3145 3142 3131 3103 
67-79 år 473 472 491 542 581 698 
80 år + 248 251 259 250 239 250 
sum 4805 4811 4855 4894 4923 5079 

Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMM 
 
 Tabellen viser endringer over år 
 2011-

2012 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2011-
2015 

2011-
2021 

0-5 år 6 23 -1 2 30 30 
6-15 år 1 -14 1 10 -2 54 
16-66 år -3 8 -3 -11 -9 -37 
67-79 år -1 19 51 39 108 225 
80 år + 3 8 -9 -11 -9 2 
sum 6 44 39 29 118 274 

Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur 
 
Prognosen er basert på visse forutsetninger. Befolkningsframskrivningen er beregnet på 
bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og 
utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske. 
 
Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2021 ser vi følgende: 
 
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa fra 2011 til 2015 opp med 118 personer. Fram til 
2021 øker befolkningen med 274 personer. Ser en på endringen i alderssammensetningen i 
befolkningen så er det en klar tendens til at det blir en sterk økning i aldersgruppen 67–79 år i 
perioden, mens den yrkesaktive delen av befolkningen er relativt stabil, men med en liten 
nedgang. Andelen eldre over 80 år ventes å være relativt stabil i perioden, men med noe 
svingning fra år til år. 
 
Ser vi på gruppen 6-15 år, altså innbyggere i skolepliktig alder, så ventes det en stabil 
utvikling, men med en liten reduksjon i 2013 og 2014. Fra 2015 til 2021 viser 
befolkningsframskrivningen en økning i gruppen 6-15 år på 54 personer. 
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Figur 2 endring i befolkningsstruktur 2011-2015 
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Figur 3 endring i befolkningsstruktur 2011-2020 
 
Disse utviklingstrekkene gir kommunen noen utfordringer framover. Det blir flere eldre mens 
det blir noen færre av innbyggerne i yrkesaktiv alder. Økningen i den eldre del av 
befolkningen skjer ikke i gruppen 80 år + som kan være de mest ressurskrevende. 
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Status i sektorene 
 

1.1 Sektor for administrasjon 

2007 2008 2009 2010

Nordreisa

Diverse fellesutgifter (f180) 264 275 232 302

Premieavvik pensjon (f170 + f171) -404 -1284 -376 -600

Administrasjonslokaler (f130) 131 167 205 268

Administrasjon (f120) 3934 4024 4183 4217

Kontroll og revisjon (f110) 0 131 166 178

Politisk styring (f100) 551 360 423 426
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Figur 4 Bruttoutgift adm. styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner 
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Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm, styr ing og fellesutgifter 
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1.2 Sektor for levekår 

Barnehager 
 2011 2012 2013 2014 2015 2021 Endring 

2011-2015 
Endring 

2011 - 2021 
0-5 år 337 343 366 365 367 367 30 30 
Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år 
 
Utgiftsdrivere for barnehager: 

• Volum plasser * utgift pr plass 
• Små barnehager gir høye utgifter pr plass 
• Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen 
• Andel med spesielle behov 
• Drift av bygning 
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Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
 
Figuren viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er lavere enn snittet for 
kommunegruppa og snittet for Troms. Differansen mellom Nordreisa og snittet for Troms 
utgjør omkring 17 barn for 2010. Det er pr i dag ingen ledige barnehageplasser i Nordreisa. 
Dersom endringen i kontantstøtteordningen og økningen i antall barn slår til kan behovet for 
antall barnehageplasser øke ytterligere. 
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Figur 7 Årsverk pr barn i kommunale og private barnehager 
 
Figuren viser at det er gjennomgående flere årsverk pr barn i kommunale barnehager enn hos 
private barnehager. I Nordreisa har det vært en økning i årsverk pr barn både i kommunale og 
private barnehager. De kommunale barnehagene i Nordreisa ligger pr 2010 på samme nivå 
som kommunegruppe 03, og over gjennomsnittet for Troms og landsgjennomsnittet. 
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Figur 8 Styrket tilbud til førskolebarn 
Andelen barn som får ekstra ressurser har sunket fordi det er færre barn som har behov for 
ekstra ressurser, og fordi det er en økning i antall barn i kommunale barnehager fra 2009 til 
2010. 
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Skole 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2021 
Endring 

2011-2015 
Endring 

2011 - 2021 
6-15 år 607 608 594 595 605 661 -2 54 

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen 
 
Utviklingen i antall elever fram til 2015 er relativt stabil, men med en liten reduksjon i årene 
2013 og 2014 før det igjen antas å stige i 2015. Det ventes videre en økning i antall personer i 
gruppen 6-15 år fra 2011 til 2021. I inntektssystemet til kommunene er det en sammenheng 
mellom antall skolebarn og rammeoverføring. Generelt sett gir færre innbyggere mindre i 
overføring fra staten. Legger en til grunn dagens fordelingsnøkkel gis det mer i 
rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til for eksempel 67+.  
 
Utgiftsdrivere: 

• Gjennomsnittlig skolestørrelse 
o Antall elever 
o Lærertetthet 

• Ressursandel til spesialundervisning 
• Lønnsansiennitet pr årsverk 
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Figur 9 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer 
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I følge KOSTRA har andelen av elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning hatt en 
økning fra 2008 til 2009 før det i 2010 gikk ned igjen til det samme nivået som var i 2008. 
Den samme utviklingen ser vi i andel lærertimer til spesialundervisning av totale lærertimer. 
Selv om utviklingen fra 2009 til 2010 var positiv ligger Nordreisa kommune ganske høyt over 
det som er gjennomsnittet for alle kommuner i Troms og over det som er gjennomsnittet for 
kommunegruppe 03. 
 
Andelen elever som får spesialundervisning er 15,9 % mot snittet i Troms som ligger på 9,5 
%. Forskjellen utgjør 38 elever. I tillegg får hver enkelt elev i snitt 170 timer i Nordreisa mot 
et snitt på 120 timer i Troms. Omregnet til undervisningstimer utgjør dette 9360 timer mer 
enn snittet i Troms. Dette utgjør 9,8 lærerårsverk. 
 
Midtlyng-utvalget leverte sin innstilling NOU 2009:18 til Kunnskapsdepartementet 2. juli 
2009. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning, 
og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger 
med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: ensretting og 
mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, mangel på 
samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den spesialpedagogiske 
innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for Melding til Stortinget 
18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og 
voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre strategier for å forbedre dagens 
system.  
 
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.  
 
Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.  
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning. 
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Figur 10 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn 
 
 
Figur 4 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 
spesialundervisning. Figuren viser at den største delen av innsatsen rettes inn mot 5.-7. trinn 
og 8.-10. trinn. Figuren viser også at dette er en situasjon som gjelder hele landet. For 
Nordreisa kommune er det viktig å få kontroll med ressursbruken på spesialundervisning i og 
med at vi ligge såpass høyt over sammenlignbare kommuner. Det vil være viktig å 
implementere de tre strategiene for å sikre tidlig innsats og forebygging av problemer, bedre 
læringsutbyttet, følge opp effekten av tiltakene og sikre riktig bruk av fagkompetanse og 
assistenter. 
 
 

Barnevern 
Utgiftsdrivere for barnevern: 

• Volum, dvs. andel/antall i tiltak 
• Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet 
• Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn  
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Figur 11 andel barn med barnevernstiltak 
 
Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i 
aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet til de gruppene vi sammenligner oss med. Det har 
vært en kraftig økning fra 2008 til 2009 og en sterk økning fra 2009 til 2010. Antall barn med 
tiltak er en utgiftsdriver og vil påvirke utgiftene til barnevernet. 
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Figur 12 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern 
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Figur 13 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet  
 
Vi ser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år viser 
samme utvikling som andelen barn med barnevernstiltak. Det har vært et kraftig hopp fra 
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2008 til 2009 og en videre sterk økning fra 2009 til 2010. Økningen har vært mye større enn 
gjennomsnittene for kommunegruppe 3, Troms fylke og landet. 
 
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har hatt en litt annen utvikling de fire årene vi har 
med her, og det har vært en relativt stor nedgang fra 2009 til 2010. Nordreisa kommune hadde 
lavere enhetskostnader pr barn enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3 og gjennomsnittet 
for landet. 
 
Det som synes å være utfordringen for barnevernet er antall barn med hjelpe- eller 
omsorgstiltak i løpet av året. Det har også vært en klar økning de siste årene i bruk av 
konsulenter. Dette har bidratt til å øke de samlede driftsutgiftene for barnevernet. Det bør ses 
på hva som kan gjøres for å få ned andelen barn med tiltak.    
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1.3 Sektor for helse og sosial 

Helsetjenester 
I løpet av 2011 kommer det en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i Nordreisa. På 
bakgrunn av denne oversikten vil det bli gjennomført en analyse, utarbeidelse av tiltak og 
forslag til gjennomføring av disse. Planen er at disse tiltakene skal legges fram for politisk 
behandling før de eventuelt iverksettes. 
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Figur 14 Netto driftsutgifter helse pr innbygger 
 

Side 191



 
Økonomiplan 2012-2015 

Side 23 

42 15 67 75 68 171 165 39 35 62 70 63 76 101 105

1
 4

8
0

1
 4

6
3

1
 7

2
0

1
 7

8
6

1
 8

4
4

1
 9

8
5 2
 3

2
7

2
 5

0
0

1
 2

9
1

1
 3

8
7

1
 5

1
6

1
 6

0
5

1
 0

2
7

1
 1

2
0

1
 2

4
3

1
 3

0
7

322
209

393
513 403

450

509
543

333
322

390
434

312
337

396 422

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007200820092010 - 2007200820092010 - 2007200820092010 - 2007200820092010

Nordreisa - Snitt 

kommunegruppe 03

- Snitt Troms - Snitt landet u/Oslo

Netto driftsutgifter pr innbygger fordelt på 

funksjoner

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb

 
Figur 15 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner 
 
Fra 1. januar 2012 innføres samhandlingsreformen. Formålet med reformen er å vri 
ressursbruken fra sen til tidlig innsats og forebygge framfor å bare reparere. Det er også et mål 
om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere 
der folk bor. Det innføres en ny folkehelselov som gir mer ansvar til kommunene for 
forebygging og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer. Samtidig innføres en ny felles 
lov for helse- og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes plikter. Det blir 
også en plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. 
 
Samhandlingsreformen inneholder flere økonomiske insentiver for samarbeid: 

1) Kommunene skal betale 20% av kostnadene for sykehusbehandling for sine pasienter 
begrenset oppad til kr 30 000,- pr enkeltopphold. Det er enkelte unntak som 
operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte og behandling med kostbare biologiske 
legemidler. 

2) Kommunene har betalingsplikt for utskrivningsklare somatiske pasienter fra dag 1 
med kr 4 000,- 

3) Det overføres midler fra sykehusene til kommunene for å dekke medfinansieringen. 
For Nordreisa er dette i 2012 kr 5 828 000,- Disse midlene er en del av 
rammeoverføringen fra staten og er ikke øremerket. 
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Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN: 

 
 
 

 
 
For å dekke Nordreisa kommunes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter legges det til 
grunn at det blir behov for å dekke inn 40 utskrivningsklare døgn à kr 4 000,- summert til kr 
160 000,- for 2012. 
 
Det blir en plikt for kommunene å etablere et tilbud om øyeblikkelig hjelp som skal være et 
døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten fases inn i 
perioden 2012 til 2015 og tilbudet skal være på plass senest 1. januar 2016. Det vil etter 
søknad kunne gis midler til å dekke drift og eventuell investering. Midlene finansieres med 
50% fra Helse- og omsorgsdepartementet og 50% fra det regionale helseforetaket. 
Søknadskriteriene vil være klar i slutten av 2011. 
 
Nordreisa får i 2011 et tilskudd fra UNN på ca kr 3,5 mill til drift av sykestue. Tall fra Norsk 
pasientregister tilsier at den kommunale medfinansieringen, basert på antall 
sykehusinnleggelser i 2010, vil ligge på omkring kr 3,2 mill. For 2012 vil UNN finansiere 
sykestuene som i 2011. 
 

Pleie og omsorg 
Tabell 1 viste en økning i aldersgruppen 67-79 år utover i planperioden. I tabell 4 er denne 
gruppen snevret noe inn ved å ta ut de personene som ligger mellom 67 og 70år da de normalt 
ikke vil være like aktuelle brukere av omsorgstjenestene.  
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2021 
70-79år 335 326 339 354 378 512 
80år+ 248 251 259 250 239 250 

Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB ,alternativ MMMM 
 
Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år ventes å få en nedgang i 2012 før den begynner å stige 
fra 2013. Gruppen og ventes å stige til 512 personer i 2021. Det som gir størst utslag på 
økningen i denne gruppen er små kull for personene som er født i 1934 og 1935 som går over 
i gruppen 80 år + i 2014 og 2015 mens de som kommer inn i gruppen 70-79 år på samme tid 
utgjør et større antall. Den store økningen i gruppen 70-79 år som skjer mellom 2015 og 2021 
forklares i stor grad av store kull født i 1947 og 1948 som kommer inn i gruppen i 2017 og 
2018. 
 
Aldersgruppen 80 år + ventes å ligge omtrent på dagens nivå, men med en liten nedgang i 
2015 før den igjen stiger fra 2016 og legger seg på dagens nivå fram mot 2021.  
 
Utgiftsdrivere: 

• Andel 80 år + med institusjonsplass 
• Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år 
• Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange? 

 

År 2007 2008 2009 2010 
Antall 39 49 37 15 

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN 
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Figur 16 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 
 
 
Figur 5 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt 
lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3 og gjennomsnittet for Troms. Det ligger 
imidlertid over gjennomsnittet for hele landet. Hvis Nordreisa kommune klarer å komme ned 
på landsgjennomsnittet vil det i 2010-kroner utgjøre ca kr 5,7 mill. 
 
 Nordreisa Komm.gr.3 Troms Landet u/Oslo 
2007-2008 8,6 % 8,5 % 3,9 % 8,9 % 
2008-2009 3,5 % 6,3 % 5,9 % 6,6 % 
2009-2010 4,1 % 1,0 % 2,7 % 3,0 % 
Tabell 11 Endring i netto driftsutgifter PLO pr inn bygger 67 år og over 
 
Tabell 6 viser den prosentvise endringen fra år til år. Det framkommer av tabellen at 
Nordreisa kommune hadde en lavere økning fra 2008 til 2009 enn gjennomsnittet for 
kommunegruppe 3, gjennomsnittet for Troms og gjennomsnittet for landet uten Oslo. 
Endringen fra 2009 til 2010 viser imidlertid en noe høyere økning for Nordreisa enn de andre.  
Noe av økningen fra 2007 til 2010 skyldes prisstigning i perioden, og noe skyldes en 
realøkning i overføringer fra staten for å styrke eldreomsorgen. 
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Figur 17 Netto dr.utgifter PLO pr. innbygger 67 år og over 
 
Figur 6 viser at den største delen av økningen i netto driftsutgift pr. innbygger 67 år og over 
for Nordreisa kommune har kommet innenfor tjenester til hjemmeboende. Nordreisa 
kommunes utgifter til institusjoner ligger over gjennomsnittet for Troms og for landet, men 
lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3. 
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Figur 18 Andel innbyggere 80 år + på institusjon 
 
Nordreisa kommune har en høyere andel beboere på institusjon i aldersgruppen 80 år og over 
enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, Troms og for landet uten Oslo. Utviklingen har 
vært stabil fra 2007 t.o.m. 2009 før det kom en økning i 2010. Andelen 80 år og over som er 
beboer på institusjon i Nordreisa ligger høyt i forhold til gjennomsnittet for landet uten Oslo.  
Institusjonsplasser 
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 Nordreisa Snitt komm. 

gr. 3 
Snitt 
Troms 

Snitt landet 
u/Oslo 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 
80 år og over 

22,2 21,5 21,7 18,3 

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 76,7 76,3 73,5 72,6 
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon 

18,5 17 16,3 13,9 

Tabell 12 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 
 
Nordreisa 2007 2008 2009 2010 
Antall sykehjemsplasser 60 60 60 55 
Tabell 13 Antall sykehjemsplasser 
 
Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn 
gjennomsnittet for kommunegruppe 3, Troms fylke og landet. Samtidig er andelen av 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon høyere i Nordreisa enn hos de andre. 
Oversikten viser også at av de som bor på institusjoner er andelen beboere over 80 år høyere i 
Nordreisa enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, Troms fylke og landet.   
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Figur 19 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon 
 
Figur 8 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 
fordelt på aldersgruppene 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. Hvis en ser på figur 8 og figur 6 
i sammenheng, og ser på totalt antall mottakere av hjemmetjenester det enkelte år, så har det 
vært en økning i antall mottakere av hjemmetjenester fra 2007 til 2009. Dette kan forklare noe 
av økningen i netto driftsutgifter til hjemmeboende i figur 6. Fra 2009 til 2010 har det vært 
samme antall mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen over 67 år, men netto 
driftsutgifter til hjemmeboende har fortsatt å øke. Ser en på samlet antall beboere på 
institusjon det enkelte år så er det en liten økning fra 2007 til 2008, men samme antall fra 
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2008 til 2010. Dette bidrar til at økningen i netto driftsutgifter for institusjoner ikke er større 
enn den har vært. 
 

85
64

15
36

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Nordreisa Snitt landet u/Oslo

Fordeling av tildelte timer 

hjemmetjeneste på 

aldersgrupper

Andel timer hjemmetjeneste 0-66 år

Andel timer hjemmetjeneste 67 år+

 
Figur 20 Andel timer hjemmetjeneste, brukere under og over 67 år 
 
Diagrammet viser at 85% av hjemmetjenestens ressurser går til brukere under 67 år. 
 
Nordreisa kommune har et stort antall mottakere av ressurskrevende tjenester. Gjennomsnittet 
for fylket er 1 pr 1000 innbyggere, mens det i Nordreisa er 2,5 pr 1000 innbyggere. 
Nettoutgiften er 25,3 mill kr som er svært høyt sammenlignet med andre kommuner. KS 
Troms har igangsatt et prosjekt, med bakgrunn i informasjon fra Nordreisa, som skal komme 
med et forslag til en mer rettferdig tilskuddsmodell enn den vi har i dag.   
 

Sosialutgifter  
Utgiftsdrivere for sosialutgifter: 

• Antall stønadsmottakere 
• Stønadsstørrelse 
• Stønadslengde 
• Antall stillinger/bemanning 
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Figur 21 Netto driftsutgifter sosialtjenesten 
 
Figuren viser en relativt stor økning i andelen sosialhjelpsmottakere fra 2009 til 2010, 
samtidig som netto driftsutgifter til sosialtjenesten viste en nedgang. Antallet 
sosialhjelpsmottakere har økt fra 115 i 2008 til 149 i 2010. 
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Figur 22 Gjennomsnittlig stønadsstørrelse og -lengde 
 
Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har økt fra 2007 til 2009 før den igjen 
fikk en reduksjon i 2010. Samtidig har den gjennomsnittlige stønadslengden hatt en liten 
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nedgang fra 2007 til 2008 før den økte i 2009. Fra 2009 til 2010 har det vært en relativt sterk 
reduksjon i stønadslengde selv om antallet sosialhjelpsmottakere har økt jevnt fra 2008 til 
2010.  
 
Antall årsverk i sosialtjenesten har blitt redusert fra 5 til 4 fra 2008 til 2009 og videre til 2,7 i 
2010. En reduksjon i antall årsverk, sammen med en reduksjon i gjennomsnittlig 
stønadsutbetaling og –lengde, har medført at netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr 
innbygger har falt fra 2009 til 2010, selv om antall stønadsmottakere har steget i samme 
periode. 
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1.4 Utviklingsavdelingen 
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Figur 23 Netto driftsutgifter kultur 
 
Nordreisa kommune ligger noe over gjennomsnittet for fylket og landet når det gjelder netto 
driftsutgifter til kultur pr innbygger. Samtidig ligger den prosentmessige andelen av netto 
driftsutgifter til kultursektoren i forhold til netto driftsutgifter totalt for kommunen under de 
andre vi sammenligner med. 
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Figur 24 Netto driftsutgifter kultur fordelt på fun ksjon 
 
Nettoutgifter til kultur har steget fra kr 6,87 mill i 2007 til kr 8,31 mill i 2010. Under andre 
kulturaktiviteter  (F385) er det 16720 Samfunnshuset/svømmehallen og 14200 Drift Halti som 
står for den største delen av utgiftene. Figuren viser at det har vært en sterk satsing på musikk- 
og kulturskoler fra 2008 til 2009 og 2010. 
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Musikk- og kulturskole

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 

år  
Figur 25 Korrigerte brutto driftsutgifter til musik k- og kulturskole 
 
Figuren viser at enhetsutgiften per bruker av musikk- og kulturskole har falt samtidig som 
andelen elever som benytter seg av tilbudet har økt. 
 

2007 2008 2009 2010 - 2007 2008 2009 2010 - 2007 2008 2009 2010 - 2007 2008 2009 2010
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Figur 26 Nettoutgifter pr innbygger til plan, miljø  mv 
 
Nettoutgifter pr innbygger til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø for 
Nordreisa kommune ligger totalt sett lavere enn gjennomsnittene for de vi sammenligner med. 
Vi ligger på samme nivå som gjennomsnittet for fylket når det gjelder rekreasjon i tettsteder, 
men ligger lavere på nettoutgifter pr innbygger til fysisk planlegging. I fysisk planlegging 
ligger plansaksbehandling, bygge- og delesaksbehandling, og kart og oppmåling.    
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1.6 Teknisk avdeling 
 
Det er de senere år investert ca 100 mill kr i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til 
å øke forsyningssikkerheten og kvaliteten. De nye anleggene er bedre rustet til å møte 
klimautfordringer, endret bosettingsmønster i overskuelig framtid. Dette har på den andre 
siden medført høye avgifter for befolkningen. Sammenligning i KOSTRA er vanskelig siden 
tallene sier lite om kvaliteten på anleggene. 
 
Innenfor denne sektoren er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se 
på. 
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Eiendomsforvaltning

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter

 
Figur 27 netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 
 
Nordreisa kommune lå i 2010 omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder netto 
driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger. Økningen fra 2009 til 2010 har 
også vært lavere enn de vi sammenligner med. Vi ser også at Nordreisa kommune bruker en 
mindre andel av sine økonomiske midler på bygg enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, 
fylket og landet. 
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MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM 

Bakgrunn og status 
 
Nordreisa kommune har tidligere hatt fokus på neste års budsjett, og har kun styrt etter 
økonomisk resultat. Nordreisa kommune har i en årrekke hatt anstrengt økonomi, der det har 
vært et misforhold mellom driftsutgifter og –inntekter. Kommunen har vedtatt overordnede 
målsettinger i en del kommunale delplaner, men de har ikke vært økonomisk forankret og 
dermed mindre verdi. Denne formen for styring har vist seg å ikke fungere optimalt, heller 
ikke økonomisk. Nordreisa kommune har ikke hatt oppdatert kommuneplan, verken 
strategidel med handlingsdel eller arealdel. Det vil med andre ord si at kommunen ikke har 
hatt de styringsdokumentene som er nødvendig.  
 
Det er derfor en nødvendighet å få igangsatt prosessene og få disse dokumentene sluttført, 
forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører. Fra å styre på 
økonomi og tiltak til mål og resultater er det en nødvendighet å endre på styringssystemet. 
Dette fordrer en oppdatert kommuneplan, der de overordnede politiske målsettingene 
fremkommer i strategidelen. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides 
handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og 
resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de 
overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen 
og vedtas av kommunestyret med eventuelle korreksjoner.  
 
Status i kommunen er at kommunestyret har vedtatt flere tiltak som vil bedre den økonomiske 
situasjonen i positiv retning på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er på nytt satt i gang 
slik at arbeidet med kommuneplanens strategidel og handlingsplan/økonomiplan lett ville 
kunne koordineres.   
 
Nordreisa kommune har tidligere ikke villet prioritere nok ressurser og kompetanse til 
styringssystem, planarbeid, økonomistyring og måloppfølging. Denne situasjonen har endret 
seg og vi tror nå at vi har fått på plass både ressurser og kompetanse til å foreta 
snuoperasjonen.    

Hva er målstyring? 
Et forsøk på å beskrive målstyring kan være å: 

• Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt 

• Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene. 

• Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå. 
• Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene. 
• Rapportere på måloppnåelse i årsmelding. 
• Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m. 
• Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene. 
• Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar. 
• Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer  

Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester. 
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Målsetting med styringssystemet 
 
For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne 
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger.  
 
For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonformen er et middel for å oppnå målsettingene. Det er derfor mulig at dagens 
organisering vil bli endret for å bedre måloppfølgingen i hver enkelt sektor og enhet 
 
For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene.  
 

Roller og ansvar  
For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
mål, roller, ansvar og prosessen.  
 
Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den 
politiske innflytelsen skal være. Politikerne vil få mulighet til å definere de overordnede 
målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med 
målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.  
 
Parallelt med dette må sektorer og enheter få mulighet til å få en forståelse av tenking og 
metode for å få på plass gode målformuleringer. I målformuleringene er det nødvendig å ha 
med ansatte i utformingen av målene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva dette er, og 
hva det vil innebære fremover. Prosessen har startet i ledermøtet i oktober, men er ennå mye 
arbeid som må gjennomføres før vi har gode innspill og påvirkning fra tjenesteleverandørene 
på målformuleringene.  
 
Administrasjonen og tjenesteleverandørene vil også få et langt større ansvar i å planlegge og 
gjennomføre tiltak for å oppnå definerte mål og resultat. Når målene er definert vil dette også 
innebære en helt annen administrativ oppfølging, der budsjettdialogen i langt større grad vil 
inneholde resultatoppfølging. Gjennom målstyring er det normalt å utarbeide lederavtaler der 
fravær av resultat vil få konsekvenser for både rådmannen og andre ledere i kommunen.  
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Årshjulet til Nordreisa kommune 
• Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer 
• Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling  
• Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter 
• Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumentere og prosesser skal fases inn i 

forhold til hverandre: 
o  ulike rapporteringer  
o  politisk behandling gjennom kalenderåret  
o  tidfesting av egen aktivitet 

•  Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid 
•  Grunnlaget for dialogen på alle nivåer  
 
 
 

31.desember

Utarbeide 1. 
kvartalsrapport

Utarbeide 2. 
kvartalsrapport

Utarbeide 3. 
kvartalsrapport

Behandle 1. 
kvartalsrapport

Behandle
årsregnskap/
årsmelding / 
revidering av 
budsjett

Behandle 
2. kvartalsrapport

Behandle
3. kvartalsrapport

Presentere
budsjettforslag

Behandling av 
økonomiplan  og 
budsjett i enhetene

Behandle
økonomiplan/
budsjett

Bruker-og 
medarbeider
undersøkelser

1. april

30. juni

30. september

Avslutte 
regnskap

Utarbeidelse av 
økonomiplan/ 
budsjett Sluttføre 

årsmeldingBudsjettdialog 
med enhetene

Revidering av 
budsjett

Utarbeidelse av 
budsjettnotat

KOSTRA analyse / 

KOSTRA 
rapportering

Utarbeide 
årsmelding

Resultatdialog 
med enhetene / 
lederavtaler

Revidering av mål 

Administrativt

Politisk 

Lederavtaler 1. år

Rapportering 
brukerundersøkelser

Dialog mål i 
økonomiplan

 
Figur 28 Årshjulet til Nordreisa kommune 
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Resultatdialog 
Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnålese 
og fremme et godt samarbeid mellom beslutnings-nivåene i kommunen. Hensikten er å 
klargjøre resultatenhetsledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte 
resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling.  
 
Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv 
tilbakemelding, læring og motivasjon.  
 
Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og enhetsledere og skal 
tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges.  
 

Lederavtaler 
Hensikten med lederavtaler er å ha gjensidige krav og forpliktelser. Avtalene bør omfatte fag, 
personell og økonomi. Både rådmannen, enhetsledere og virksomhetsledere bør ha 
lederavtale. Om det skal videreføres nedover i organisasjonen må også vurderes. 
 
Lederavtalene er offentlige og er gyldige ett år. De utarbeides i ledergruppa og avtales i 
begynnelsen av kalenderåret. Om kommunen skal ha lederavtaler kan behandles politisk.  
 

Innhold i lederavtalene  
Lederavtaler inneholder:  
• Statisk del 

o Arbeidsvilkår (lik dagens arbeidsavtale) 
o Ønsket lederadferd 
o Faste lederoppgaver 

• Dynamisk del 
o Målene for tjenesteområdene (samme som enhetene har utarbeidet) 
o Utviklingsmål (personlige / for enheten) 
o Beskrivelse for støtte (rådmann / stab) 
o Resultatoppnåelse (hva skjer ved måloppnåelse / ikke måloppnåelse) 

 

Mål og resultatkrav 
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder  
• faglig perspektivet 
• brukerperspektivet 
• medarbeiderperspektivet  
 
Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel.  
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Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Økonomiplan 2012-2015

Faglig kvalitet
Medarbeider
Brukerundersøkelser

Samfunnsperspektiv
Status-

beskrivelse pr 
2011

 
Figur 29 Illustrasjon planer og sammenhenger 
 
ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag.  
 
For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil 
bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.   
 
Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig.  
 
Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.   
 
Anbefalingen fra veileder i ROBEK-nettverket er å ikke bruke tid på samkjøring av målene i 
samfunnsdelen og økonomiplanen første år. Etter hvert skal de selvfølgelig samkjøres. 
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MÅL FOR KOMMUNEN  
 

Målekort støttefunksjoner 

  
Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det 
politiske system 

   

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler   100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær   92 % 

Økonomiavdelingen    

Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel 
selvstendig næringsdrivende) 

  5 % 

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible   4 

Servicetorg    

Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene   3,9 

Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget   3,8 

Andel politiske dokumenter elektronisk   80 % 

IT avdelingen    

Fornøydhet hos ansatte   3,9 

T
je

ne
st

ek
va

lit
et

 

Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene   4 
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Målekort Utviklingsavdelingen 
      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler  100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4  

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær  95 % 

Landbruk, miljø og viltforvaltning     

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil  0 

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling   5 

Arealforvaltning og planlegging     

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil  0 

Kart og oppmåling     

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil  0 

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling   5 

Næring     

Etablerere, tilfredshet med dialog og service   5 

Kulturskolen     

Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn   5 

Antall påmeldte på lokal UKM  25 

Bibliotek     

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år    16 

Besøk i folkebibliotek per innbygger  4 

Andel brukere som er tilfreds med tilbudet   5 

Kino     

Antall forstillinger  80 

Besøk per kinoforestilling    32 

Point (ungdommens hus)     

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen   5 
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Målekort Teknisk avdeling 

      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler    100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4  

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær    92 % 

      

Reduksjon I energiforbruket i kommunale bygg    -3 % 

S
am

fu
nn

 

      

Renhold     

Fravær av klager på renhold     

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg     

Vann og avløp     

Avvik fra drikkevannsforskriftene   0  

Spyling ledningsnett pr år    20 % 

Redusere kloakkinslag I bygninger   < 4  

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg    0 

Veg     

Fravær av klager på brøyting på avklart standard    100 % 

Byggesak     

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid    100 % 

Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen   0  

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen   4,1  

Forebyggende brannvern     

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år     

Andel piper feid pr år   50 %  

Bygg og eiendom     

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Enhetslederes fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg   3  
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Målekort Skole 
      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler   100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass  4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær  92 % 

Nasjonale prøver (gjennomføres I perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle 
undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer 
(ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som 
ligger på nivå 1 eller 2 I de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å 
forbedre resultatene. 

  

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå  2,0 

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå  2,0 

Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå  2,0 

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå  3,1 

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå  3,0 

Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå  3,1 

Karakterer i skolen    

Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer  3,5 

Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer  3,1 

Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer  3,8 

Brukerundersøkelse SFO    

Fornøydhet med informasjon fra SFO  3,9  

Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO  4,5  

Elevundersøkelse    

Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel  4,4 

Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne  4,1 

Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati  3,6 

Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen  1,4 

Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning  3,4 

Elevundersøkelse 7. trinn: mestring  3,9 

Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne  3,8 

Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen  1,4 

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning  3,1 

Elevundersøkelse 10. trinn: mestring  3,8 

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring  4,1 

PPT Tjenesten     

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Antall saker pr årsverk i Nordreisa     
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Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole     

Antall barn på venteliste for utredning     

Voksenopplæring     

Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig I løpet av 3 år   80 %  

    

Målekort Barnehager 

      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler   100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær   92 % 

Andel årsverk med førskolelærer-utdanning  32,4 % 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling  4,5 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage  0,8 

Allsidig lek og aktiviteter  4,9 

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen   4,5 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Side 213



 
Økonomiplan 2012-2015 

Side 45 

Målekort Familiesenteret 
      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler   100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær   92 % 

Åpen barnehage    

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner   4 

Helsesøstertjenesten    

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder   

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder   

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn 

  

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst   

Barneverntjenesten    

Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen    

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder    

Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan   

Rustjenesten   

Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan)   20 % 

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger   

    

Målekort NAV 
      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Faglig og personlig utvikling     

Årlige medarbeidersamtaler  100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass  4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær  92 % 

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet  >3 

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål  100 % 

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig 
opplyst  100 % 

 

Side 214



Økonomiplan 2012-2015 
Side 46 

Målekort Pleie og omsorg 

      

  Indikator Resultat  Mål    
2012 

Årlige medarbeidersamtaler   100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær   92 % 

Sykehjem    

Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4)   3,4 

Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4)   2,8 

Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer   2,5 

Respektfull behandling   3,6 

Trivsel   3,4 

Brukermedvirkning   3,0 

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettels er    

Fravær av avvik medisinering   100 % 

Fravær av avvik bruk av tvang   100 % 

Andel personer med funksjonsnedsettelser med individuell plan   100 % 

Pårørendes/brukernes fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten?   2,8 

Hjemmetjenesten    

Informasjon om hvilken hjelp de får   3,0 

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon   3,5 

Hjelp til å dekke grunnleggende behov   3,5 

Respektfull behandling   3,4 

Brukermedvirkning   3,1 

Psykiatri    

Andel med individuell plan   30 % 

Andel som når avklarte mål?   60 % 

T
je
n
e
st
e
k
v
a
li
te
t 

Fravær av avvik medisinering   80 % 
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Målekort Helse 
      

  Indikator Resultat 
2010 

Mål    
2012 

Faglig og personlig utvikling     

Årlige medarbeidersamtaler   100 % 

Stolthet over egen arbeidsplass   4 

O
rg

an
is

as
jo

n 

Arbeidsnærvær   92 % 

Fysio- og ergoterapi    

Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste   3,8 

T
je
n
e
st
e

k
v
a
li
te
t 

Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet   4,9 
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser 

    2011 2012 2013 2014 2015 Målemetoder 

Servicetorg   BU       BU 

Økonomiavdelingen   BU BU     BU 

Personal     BU     BU 

Skolefaglig rådgivning     BU     BU 

A
dm

in
is

tr
as

jo
n

 

IKT     BU     BU 

Barnehager   BU,KS, 
ES   BU,KS,ES   BU, ES, KOSTRA, 

Foreldreundersøkelse 

Åpen barnehage   BU       BU 

Skole x x x x x 
Elevundersøkelsen, 
Olweusundersøkelsen, 
nasjonale prøver O

pp
ve

ks
t

 

Barnevernstjenesten   KS,ES KS, 
ES KS,ES KS,ES KOSTRA, ES 

Ergo - Fysioterapi    BU,ES       BU, ES 

Sykestue   BU       BU 

Sykehjem   BU       BU, IPLOS 

Hjemmetjenester   BU       BU, IPLOS 

Psykiatri   BU       BU, IPLOS 

Miljøarbeidertjenesten   BU       BU 

Omsorgsboliger for 
personer med 
funksjonsnedsettelser 

  BU BU     BU, IPLOS 

Helsestasjon   BU,ES       BU, ES 

NAV sosial   ES       ES 

H
el

se
 

Rustjenesten   BU,ES       ES, BU 
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser 

 
 

    2011 2012 2013 2014 2015 Målemetoder 

Bibliotek   KS, BU       KS, BU 

Kulturskolen og UKM   BU,ES       BU, ES 

Kino   KS,ES       KS, ES 

Point (Ungdommens hus)   BU       BU 

Næring   BU       BU 

Ungdomskontakt  ES    ES, Statistikk fra politiet 

       

Oppmåling   BU, ES       BU, ES 

Arealforvaltning og 
planlegging 

   ES       ES 

U
tv

ik
lin

gs
av

de
lin

g
 

Landbruk, miljø og 
viltforvaltning 

  BU, ES       BU, ES 

Bygg og eiendom  ES, 
MU ES   MU   ES, MU 

Renhold ES 
,MU 

ES, BU   MU BU ES, BU, MU 

Vann og avløp ES, 
MU ES, MU ES, 

BU ES, MU ES,BU ES, BU, MU 

Veg ES ES, BU MU BU, MU BU ES, BU, MU 

Byggesak ES ES ES ES ES ES 

Forebyggende brannvern BU, 
ES ES ES ES ES ES, BU 

T
ek

ni
sk

 a
vd

el
in

g
 

Brannberedskap ES, 
MU ES, BU ES ES, MU ES,BU ES, MU, BU 

        

BU: Brukerundersøkelse       

ES: Egen statistikk       

KS: Kostra       

MU: Medarbeiderundersøkelse       
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Tiltak i økonomiplanen 
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Tiltak i økonomiplan 2012-2015 
Tiltak med lik sum i hele økonomiplanperioden er tatt med samlet i denne oversikten. Disse er nærmere 

beskrevet i budsjettforslaget.  

 

Tiltak som har ulik sum i økonomiplanperioden er beskrevet i tabellen nedenfor.  

 
 

-  

2012 2013 2014 2015 

1.1 Sektor for administrasjon  -1 964 479 -3 590 979 -3 691 479 -3 691 979 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -2 379 479 -2 379 479 -2 379 479 -2 379 479 

Effekt innkjøpsavtaler, Nordreisa kommune vil sammen med 

nabokommunene inngå nye rammeavtaler innenfor telefoni og 

kontormateriell og annet. 

0 -460 500 -461 000 -461 500 

Nordreisa kommune mangler lisenser innenfor skolesektoren, som 

er et engangsbeløp for 2012.  

Kommunen få lavere lisensutgifter i forbindelse med nytt 

økonomisystem.  Den totale kostnaden reduseres fra kr 730.000,- til 

kr 300.000,- fra 2013. I 2012 vil det ikke ha effekt da kommunen vll 

betale lisenser for 2 system.  

415 000 -430 000 -430 000 -430 000 

Sum tiltak i økonomiplanen 415 000 -1 211 500 -1 312 000 -1 312 000 
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 2012 2013 2014 2015 

1.2 Sektor for levekår  -3 975 418 -7 689 570 -9 381 792 -10 984 117 

 Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -1 536 400 -1 536 400 -1 536 400 -1 536 400 

Leasing skolebrakker på Moan skole jfr vedtak i levekår og 

kommunestyre i revideringen av budsjett for 2011.  

Leie av brakker kr 170.000,- årlig. Leasingavtalen sies opp i 2013. 

170 000 170 000 0 0 

Ved ferdigstillelse av byggetrinn Storslett skole vil klassene bli flyttet 

fra Sørkjosen til storslett skole. Vi vil da redusere administrative 

kostnader og transport. Det er ikke redusert bygningsmessige 

driftskostnader i økonomiplanperioden.  

0 -200 000 -450 000 -450 000 

Elevtallet på Moan skole bestemmer antall klasser på skolen. 

Forutsetningen er gjeldende klassedelingstall, der det er 18 elever i 

1. klasse, 28 elever fra 2. – 7. klasse og 30 elever i 8. – 10 klasse. 

På Moan skole er det i 2011 9 klasser, høsten 2012 er det 8 klasser, 

høsten 2013 er det 9 klasser og høsten 2014 er det 8 klasser. Hver 

klasse tilsvarer 1,2 årsverk, der halvårsvirkningen er kr 330 000 til 

lønn og pensjon.   

-330 000 -330 000 -330 000 -660 000 

Elevtallet på Storslett skole bestemmer antall klasser på skolen. På 

Storslett skole er det i 2011 13 klasser, høsten 2012 og 2013 er det 

12 klasser mens høsten 2014 er det 13 klasser. Hver klasse tilsvarer 

1,2 årsverk, der halvårsvirkningen er kr 330 000 til lønn og pensjon.   

-330 000 -660 000 -330 000 0 

Naturlig avgang spes ped Storslett skole 

Elever som går ut av Storslett skole våren 2012 med spes 

undervisning 4 elever med tilsammen 46 undervisningstimer og 50 

timer assistent.  

46 undervisningstimer utgjør 1,9 lærerstilling 

50 timer assistent utgjør 1,3 assistentstilling. Halvårseffekt for 1,9 

lærerstilling og 1,3 ass stilling  utgjør kr 765 018.-. I 2013 får dette 

helårseffekt samt ny naturlig avgang med halvårseffekt stipulert til kr 

330 000.- (ca halvparten av 2012). For 2014 og 2015 er det kun 

helårseffekt  fra 2013 som er tatt med.  

-765 018 -1 862 170 -2 207 392 -2 552 717 

Kostnadene til spes.ped høsten 2011 på Storslett skole er ca 8 mill 

kr til lønn og pensjon for lærere og assistenter. Som en del av 

effektiviseringen er det nå utarbeidet nye rutiner for hva skolene skal 

gjøre før henvisning til PPT, hvordan henvisningene til PPT skal 

være og hvordan PPT skal ivareta henvisningene i samarbeid med 

skolene. Effektiviseringen som er foreslått utgjør 2 lærerårsverk og 2 

assistentårsverk med halvårs virkning. 

-984 000 -2 571 000 -3 428 000 -4 285 000 

Ved å øke bruken av egne ansatte i barnevernet kan bruken av 

ekstern personell i barnevernstjenesten reduseres, henrunder bruk 

av miljøarbeidere i hjemmebaserte tjenester (HBT) og konsulenter i 

-200 000 -700 000 -1 100 000 -1 500 000 
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vanskelige saker. Reduksjonen i 2015 er tilsvarende de midlene 

barnevernet fikk tilført i revidert budsjett 2011 og i rådmannen 

forslag til budsjett for 2012.  

Sum tiltak i økonomiplanen -2 439 018 -6 153 170 -7 845 392 -9 447 717 
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 2012 2013 2014 2015 

1.3 Helse og sosial  1 745 262 -3 110 938 -6 270 738 -6 340 738 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 1 205 262 1 205 262 1 205 262 1 205 262 

Nordreisa kommune har forløpig ikke tatt store innsparinger 

innenfor helse og omsorgssektoren. Vi er med i 

effektiviseringsnettverket til KS samtidig som det er iversatt en 

prosess som skal se på intern og eksern samhandling. Dette er 

prosesser som tar tid og effekt av alle tiltak forventes fra 2013. 

Prosessene må sees i sammenheng med samhandlingsreformen 

der økt satsning på forebyggende helse kan og skal gi effekt på 

kortere og lengre sikt. Tiltak i forhold til samhandlingsreformen og 

forebygging inkludert Ibedrift vil gi lavere sykefravær og lavere 

medfinansiering av medisinsk behandling. En av forutsetningene 

for samhandlingsreformen er at kommunene i større grad kan 

behandle levestilssykdommer som kols og diabetes. Dette kan 

være tiltak som fører til at pasientene behandles lokalt og kan 

være en fordel økonomisk for kommunen.  

0 -5 000 000 -7 600 000 -7 600 000 

I helse- og omsorgsplan for Nordreisa kommune kommer det 

forslag om opprettelse av heldøgns omsorgsboliger for eldre samt 

en akuttleilighet. Dette for å kunne gi brukergruppen tettere 

oppfølging enn det hjemmetjenesten har mulighet til i dag og flere 

eldre vil kunne bo utenfor sykehjem lengre enn i dag. Det er 

nødvendigvis ikke behov for nye boliger, men omgjøring av 

eksisterende. Med å bygge opp et slikt tilbud vil tjenesten bli mer 

effektiv og utsetter sykehjemsopphold som er en dyrere tjeneste. 

Det vil være et behov for 7 nye stillinger til tiltaket, som vil være et 

tiltak som komplementerer omsorgstrappa og prinsippet om 

laveste effektive omsorgsnivå.  

0 1 500 000 2 500 000 2 500 000 

Det er behov for å skifte ut to samt to av bilene i hjemmetjenesten. 

Leasing av to nye biler koster kr 70.000,- i året og er av 

økonomiske årsaker flyttet til 2013 og 2014. 

0 70 000 70 000 0 

Ved bygging av Guleng 3 vil driftsutgiftene reduseres gjennom 

reduksjon av bemanning. Reduksjonen består i en kveldsvakt og 

to nattevakter i forhold til dagens bemanningssituasjon. En 

kveldsvakt tilsvarer 1,2 stilling og to nattevakter 3,4 stilling. Dette 

utgjør kr 1,15 mill med halvårseffekt fra 2013 og 2,7 mill med 

helårseffekt i 2014 og 2015 

 

0 -1 150 200 -2 710 000 -2 710 000 

Nordreisa kommune har avtale med ASVO om et årlig tilskudd på 

kr 114 000 samt en avtale om medfinansiering av ASVO der 

172 000 31 000 31 000 31 000 
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kommunens andel er på 25% av finansieringen til staten. I tillegg 

skal kommunen dekke en aktivitørstilling. Avtalen er 

indeksregulert, men ikke regulert i budsjettene de siste årene. For 

2012 utgjør dette samlet kr 172 000, for årene 2013-2015 utgjør 

dette kr 21 000 samt kr 10 000 for aktivatørstillingen pr år. 

 

Nordreisa kommune kjøper vaskeritjenester fra ASVO for hele 

helse- og omsorgsektoren. Totalt utgjør dette vask av ca 70 tonn 

tøy hvert år. Økningen er etterslep og indeksregulering 

(prisjuserting og deflator) som er beregnet til kr 100.000,- i 2012 

og deretter en økning på 15 000 pr år. 

100 000 15 000 15 000 15 000 

Som følge av etableringen av Ibedrift vil de private 

fysioterapeutene flytte ut av lokalene på Sonjatun og husleien 

uteblir. Reduksjonen av inntekter vil bli kr 200.000,- pr år. 

Erstatning av utstyr på kr 50 000 og lisenser til Promed på kr 

18 000 gjelder kun for 2012.  

268 000 218 000 218 000 218 000 

Nordreisa kommune har inngått ny avtale på medisiner og vil i 

løpet av 2012 inngå ny rammeavtale på medisinske 

forbruksartikler som er en av de største forbruksartiklene innenfor 

helse og omsorg. Estimert innsparing er kr 150 000 pr år fra 2013 

i økonomiplanperioden.  

 -150 000 -150 000 -150 000 

Sum tiltak i økonomiplanen 540 000 -4 466 200 -7 626 000 -7 696 000 
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 2012 2013 2014 2015 

1.4 Utviklingsavdelingen  228 531 -292 694 -1 273 669 -1 273 669 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -41 469 -41 469 -41 469 -41 469 

Kommunen har i flere år kjørt opp fysak løyper i sentrum av 

Storslett og Sørkjosen. Til dette er det brukt av egne midler og 

fysakmidler fra fylkeskommunen. Nå er det kommet henvendelse 

fra tre grendelag i kommunen som søker midler for oppkjøring av 

løyper i deres nærmiljø. Kostnad kr 30.000,- fra 2012 deretter 

øknin 5000 pr år i øk planperioden. 

30 000 35 000 35 000 35 000 

Økning kommunale eiendomsgebyr og drift Halti 2 

Økning kommunale eiendomsgebyr Halti i 2012 øker med 

30.000,- . Etter at Halti 2 er ferdig vil driftsinntektene være større 

enn driftsutgiftene, da inntektene vil gå med til å betale 

investeringskostnadene til byggingen. Helårseffekten kommer ikke 

før i 2014. Investeringskostnadene er synliggjort i 

investeringsbudsjettet for 2012 og under investeringene som 

kommer senere i økonomiplandokumentet. Nærmere beskrivelse 

av Halti 2 er beskrevet  i egen sak.   

30 000 -286 225 -1 267 200 -1 267 200 

Som følge av tunnellmasser fra Reisafjellet er det igangsatt 

prosjekt med formål å benytte tunellmassene mest mulig fornuftig 

i kommunen (gang- og sykkelstier, utv av næringsområder, 

havneområder). Prosjektet er toårig fra høsten 2011 til høsten 

2013, mens det forutsettes at prosjektet fullfinansieres i 2013. Det 

søkes at stillingen delfinansieres av Statens vegvesen og Troms 

fylkeskommune. Det er ved prosjektstart usikkerhet rundt 

finansieringen.  

210 000 0 0 0 

Sum tiltak i økonomiplanen 270 000 -251 225 -1 232 200 -1 232 000 
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 2012 2013 2014 2015 

1.5 Anleggsdrift -269 594 -733 594 -733 594 -733 594 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -491 594 -491 594 -491 594 -491 594 

Hele ansvaret budsjetteres ihht til selvkostprinsipper, der summen 

justeres og ansvaret for en bedre budsjettering. 

-20 000 0 0 0 

Det er en økning på utgiftene til vintervedlikehold veg på 14,8%.  

Årsaken til prisøkning i 2012 er nye 6-års kontrakter fra sesongen 

2012/2013, samt brøyting av nytt boligfelt Rovdas som er anslått 

til 180.000,-. Dersom kommunen overtar brøytekontrakter sparer 

kommunen  260.000,-  i forhold til hva det har ville ha kostet å ha 

oppdragene på kontrakt. Ekstrahjelp og billeie, gjør at merkostnad 

for 2012 blir 242.000,-.  Kostnaden for 2013 kan påregnes 

høgere, men det vil være økonomisk fordelsaktig å overta flere av 

disse fra 2013, da kommunen har relativt god maskinpark og kan 

gjøre oppgaven billigere selv.  

242 000 -242 000 -242 000 -242 000 

Sum tiltak i økonomiplanen 222 000 -242 000 -242 000 -242 000 

 

 

    

 2012 2013 2014 2015 

1.6 Bygg og eiendom  -126 500 -297 500 -524 000 -524 000 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -126 500 -126 500 -126 500 -126 500 

Nordreisa kommune vil gjennomføre anbud på ny 

strømleverandør sammen med de fleste kommunene i Troms. 

Gjennom anbudsrunder viser det seg at kostnadene går ned, 

samtidig som at kostnadene til Sørkjosen skole vil når Storslett 

skole er ferdigstilt.   

 -171 000 -271 000 -271 000 

Sum tiltak i økonomiplanen 222 000 -242 000 -242 000 -242 000 

 

 

    

 2012 2013 2014 2015 

1.7 Folkevalgte styringsorganer 170 222 440 222 170 222 440 222 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 322 922 322 922 322 922 322 922 

Det gjennomføres ikke valg i 2012 og beløpet fra 2011 budsjettet 

på kr 152700 trekkes inn i 2012. De reelle utgiftene på kr 270 000 

legges inn i 2013 og 2015. Økningen fra 2011 budsjettet i 2013 og 

2015 blir kr 117 300.  

-152 700 117 300 -152 700 117 300 

Sum tiltak i økonomiplanen -152 700 117 300 -152 700 117 300 

Side 226



Økonomiplan 2012-2015 
Side 58 

 

 2012 2013 2014 2015 

1.8 Skatt og rammetilskudd  -12 127 299 -9 491 800 -8 015 000 -8 015 000 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -13 015 000 -13 015 000 -13 015 000 -13 015 000 

Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra 

investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet reduseres fra 60% i 2011 

til 40 % i 2012, 20 % i 2013 og 0% i 2014. Dette reduserer 

driftsbudsjettet med ca 4,1 mill i økonomiplanperioden. 

887 701 3 523 200 5 000 000 5 000 000 

Sum tiltak i økonomiplanen 887 701 3 523 200 5 000 000 5 000 000 

 

 

    

 2012 2013 2014 2015 

1.9 Renter, avdrag og avsetninger  -12 819 145 -6 891 597 -3 541 285 -2 748 490 

Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012 -3 599 746 -3 599 746 -3 599 746 -3 599 746 

I forutsetningene for renteutviklingen er styringsrenta fra siste 

rentemøte til Norges bank lagt til grunn. Lånerenta til kommunen 

har gjennomsnittlig vært 0,75 prosentpoeng høyere enn 

styringsrenta de 4 siste årene (inkl finanskrisetiden). 

Gjennomsnittlige lånerente som er lagt til grunn er for 2012 = 

3,25%, 2013 = 3,5%, 2014 = 4,5% og 2015 = 5,25%.  

Nytt fra 2012 er også inntekter fra rentebytteavtale med SNN er 

lagt inn på art 9020 i stedet for å gå mot art 5030 renter KLP. 

3 300 000 3 027 000 5 031 000 6 832 000 

Kompensasjon for mva fra investeringsaktiviteter til driftsbudsjettet 

trappes ned fram mot 2014 (se skatt og rammetilskudd). En 

annen konsekvens er at det er behov for lavere låneopptak siden 

mva-komp i investeringsregnskapet kan benyttes til finansiering 

av tiltakene. Rente- og avdragsbelastningen blir dermed mindre 

med kr 175 000 i renter og kr 75 000 i avdrag for 2013, samt kr 

100 000 i renter og 60 000 i avdrag for 2014. 

0 -250 000 -160 000 0 

Dekning av tidligere års underskudd er budsjettert i forhold til 

godkjent forpliktende plan for dekning av tidligere års underskudd. 

Utgangspunktet er opprinnelig budsjett for 2011 som er på 5,8 mill 

kr. For årene 2012, 2013 og 2014 skal kommunen dekke inn 7,7 

mill hvert år. Økningen blir da på ca 1,8 mill kr fram til 2015 da 

kommunen skal være ferdig med nedbetalingen.  

1 777 519 1 777 519 1 803 008 -5 846 361 

For å få budsjettet i balanse i 2012 brukes hele premieavviket på 

kr 14.296.918. Dette gir kommunen svært store 

likviditetsutfordringer. I økonomiplanperioden reduseres bruken av 

premieavviket omtrent lik den totale dekningen av tidligere års 

underskudd. Disse går mot hverandre, da ingen av dem medfører 

innbetaling/utbetaling.  

-14 296 918 -7 846 370 -6 615 547 -134 383 
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Rente og avdragsbelastningen fra nye  foreslåtte investeringer i 

økonomiplanperioden vil øke betraktelig selv om investeringene 

holdes på et minimum. De foreslåtte investeringene i perioden 

vises i neste tabell. 

1 910 170 4 259 200 5 635 585 6 245 615 

Sum tiltak i økonomiplanen -10 908 975 -2 632 397 2 094 300 3 497 125 
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Investeringstiltak i økonomiplan perioden 
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Investeringer i økonomiplanperioden  2012 2013 2014 2015 

Ferdigstilling av Storslett skole, byggetrinn 3. Det er planlagt at 

uværshall, lærerarealene med nye klasserom skal være ferdig 

sommeren/høsten 2012, men ungdomsskolefløya er ferdig 

sommeren/høsten 2013.   

40 000 000 15 000 000   

Planen for bygging av Guleng 3 er inne i sluttfasen, der 

plankomiteen har besluttet bygging i to trinn. Første byggetrinn er 

8 leiligheter og fellesareal, mens 2 byggetrinn er nye 8 leiligheter 

som benytter fellesareal fra første byggetrinn. Ut i fra første 

behandling i kommunestyret er nå arealene i leilighetene og 

fellesarealene redusert for å få ned kostnadene.    

7 000 000 14 250 000 7 000 000 7 750 000 

Nordreisa anskaffer nytt økonomisystem sammen med de andre 

Nord-Troms kommunene, samt integrering med andre system. 

Investeringen startet i 2011. Økonomisystemet gir kommunen 

mulighet for å kunne gi bedre økonomiske rapporter med langt 

mindre ressursbruk, samtidig som mange manuelle  

arbeidsprosesser blir enklere. På sikt er det mulig å effektivisere 

tjenesten, men i første omgang vil kvaliteten øke betraktelig.  

500 000    

Bygging av Halti 2 er avhengig av en avklaring gjennom 

statbudsjettet høsten 2011 av Kulturdepartementet. Eventuell 

byggestart Halti 2 forventes i 2013. Forprosjekt er stipulert til kr 

500.000,-. Totalramme er på kr 59.500.000,- , mens kommunal 

andel er på kr 20,1 mill,- fordelt på 2013 og 2014. Andre finaniører 

er Staten med 19 mill og Troms Fylkeskommunen på kr 15,7 mill 

500 000 6 500 000 13 100 000  

Innkjøp av IP telefoni ble ikke gjennomført i 2009, 2010 eller 2011 

som følge av avslag om opptak av lån fra Fylkesmannen i troms.  

Hele Nord-Troms skal over på IP telefoniordning. For Nordreisa 

kommune betyr det over til ny ordning og utskifting av apparatur 

og sentralbord. Ved investeringen vil kommunen redusere 

driftskostnadene da vi i dag både betaler på IP-telefoniløsningen i 

Nord-Troms, samt kostnader med gammel sentral og dyre 

abonnementkostnader. Formålet er billigere og enklere drift. 

Lånebehovet er større i 2012 enn tidligere år. 

745 000    

Nordreisa kommunestyret har gjennom klima og energiplan  

vedtatt innføring av papirløse utvalgsmøter gjennom kjøp av 

datamaskiner eller elektroniske lesebrett for politikere. Gjennom 

investeringen vil driftsutgiftene til kopiering reduseres med kr 50 

000,- pr år. Det planlegges med å investeres i 40 lesebrett å kr 

5000,- inkl lisens. Dette gir et investeringsbehov på kr 200.000,-.  

200 000    

Anskaffelse av mobilt kommunikasjonssystem til hjemmetjenesten 200 000    
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for å øke ansikt til ansikt tid og redusere innetid på basen, da 

rapportene kan sendes elektronisk. Analyser av hjemmetjenesten 

viser at kommunen bruker lite ressurser til hjemmeboende eldre i 

forhold til sammenlignbare kommuner. Kostnadsberammes til kr 

200.000,- pr år i øk plan perioden 

 

Nordreisa kommune er valgt som en av hovedsamarbeids-

kommunene i FUNNKe – prosjektet. FUNNKe – prosjektet skal 

bedre informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten, herunder pleie- og omsorgstjenesten, 

helsestasjoner, fastleger og helseforetak. Kommunen har i 2011 

fått penger fra FUNNKe-prosjektet  til å være med på prosjektet, 

men det trenges ytterligere investeringer for å få 

meldingsutvekslingen til å fungere i praksis. Dette må til da nivået 

på datautstyret i helse- og omsorgssektoren er langt fra god. 

Erstatning og komplementering av dårlig og mangelfulle datautstyr 

er beregnet til 200.000,- i 2012. 

200 000    

For å kunne gjennomføre tiltak i Stedsutviklingsplanen som er 

sammenfallende med bruk av tunnelmassene fra Sørkjosfjellet i 

området ved Sørkjosen havn er det nødvendig med nye midler til 

stedsutvikling. Dersom midlene ikke er til stede kan kommunen 

selv måtte flytte på tunnelmassene til gode formål i ettertid som 

både er dyrere og langsommere. Formålene med tunnelmassene 

er i all hovedsak trafikksikkerhet, næringsformål og tilrettelegging 

etter ny tunnel.  

1 000 000 1 000 000 500 000 0 

Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus er nødvendig 

for at bygget får en universell utforming samt kunne være et 

verdig oppholdssted for alle 

115 000    

Oppgradering av datasenteret er nødvendig da serverne allerede 

er fulle samt at en del nye applikasjoner (program for brukerne) 

krever større datakraft. I tillegg bør det vurderes økt sårbarhet da 

strøm- eller linjebrudd kan føre til kritiske tjenester blir sterkt 

berørt.  

170 740    

Kritiske ombygginger som følge av brannpålegg er nødvendig på 

Sørkjosen skole, herunder dør for rømningsvei kr 30 000,  

brannteknisk oppdatering kr 70 000 og oppgradering 

brannvarslingsanlegg på kr 60 000 

160 000    

Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn som gjelder utskifting av 

strømtavle og elektrisk hovedbryter for automatisk omkobling fra 

strømnett til aggregat. Automatisk omkobling er en nødvendighet 

da strømbrudd kan skje hele døgnet. 

200 000    

Det er behov for å skifte ut inventar og utstyr på sykehjemmene, 213 000 170 000 160 000 210 000 
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herunder senger, madrasser, vaskedesinfektor, varmepumpe og 

stolheiser. Forslag til investering for 2012 er 4 senger, 3 nattbord,  

madrasser og varmpumpe, for 2013 foreslås senger og 

madrasser, oppvaskmaskin og nødvendig solavskjerming. For 

2014 foreslås i tillegg stolheis og for 2015 vaskedesinfektor.  

 

Hjemmetjenesten har behov for carport for å minske tidsbruk for 

klargjøring før kjøring, noe som gir økt effektivitet i tjenesten og 

større ansikt til ansikt tid hos brukerne. 

 

200 000    

Sum investeringer 51 403 740 36 920 000 20 760 000 7 960 000 

 

Investeringsbudsjett vann 2012  2012 2013 2014 2015 

Videreføring av prosjekt etablering vannbehandling Rotsund som  

ble vedtatt i hovedplan vann 2006-2011. Kostnadene er tatt med i 

selvkostregnskapet. Prosjektet har låneopptak fra 2010 på kr 

2250000,- Økning i 2012 er på 250.000,- i forhold til låneopptaket.  

250.000,- i økning i 2012 lånemidler. Formål er tilfredstillende 

drikkevann i Rotsund. 

250 000    

Forprosjekt vann Straumfjord er påbegynt i 2011 og videreføres i  

2012. Låneopptak tatt opp i 2011. 

250 000    

 

 

    

Investeringsbudsjett avløp 2012  2012 2013 2014 2015 

Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån) 

Videreføring av vedtatt investeringsbudsjett fra 2011. Målsettingen 

er å avklare ansettelse av konsulent før jul 2011. Hele beløpet må 

videreføres i 2012. Låneopptak kr 500.000,- tatt opp i 2011. Rente 

og avdrag beregnes som for gamle lån.  

500 000    

Utskifting av synkekummer i hele kommunen. Kr 200.000,- 

pr år i hele øk plan perioden. 

200 000 200 000 200 000 200 000 
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Økonomisk oversikt - drift  

Tall i hele kr 
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

       

Brukerbetalinger -13 777 701 -13 709 100 -14 311 116 -14 311 116 -14 311 116 -14 311 116 

Andre salgs- og leieinntekter -22 185 147 -24 376 820 -26 513 508 -27 038 508 -28 913 508 -28 913 508 

Overføringer med krav til motytelse -85 334 936 -53 224 952 -51 776 508 -48 741 009 -45 938 209 -45 938 209 

Rammetilskudd -121 265 083 -154 568 000 -165 466 000 -165 466 000 -165 466 000 -165 466 000 

Andre statlige overføringer -17 229 573 -5 718 000 -6 779 400 -6 779 400 -6 779 400 -6 779 400 

Andre overføringer -700 564 -82 000 -82 000 -82 000 -82 000 -82 000 

Skatt på inntekt og formue -81 635 598 -76 941 000 -81 982 000 -81 982 000 -81 982 000 -81 982 000 

Eiendomsskatt -14 876 107 -14 904 000 -15 204 000 -15 204 000 -15 204 000 -15 204 000 

Andre direkte og indirekte skatter -111 510 0 0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -357 116 219 -343 523 872 -362 114 532 -359 604 033 -358 676 233 -358 676 233 

Lønnsutgifter 220 838 226 204 638 056 211 218 226 203 524 074 199 398 352 198 241 827 

Sosiale utgifter 27 113 673 31 200 707 29 321 613 35 614 961 36 845 184 43 280 548 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 
tjenesteprod 57 001 700 47 045 409 51 152 675 48 752 950 47 608 775 47 408 275 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm 
tjprod 13 234 862 12 573 000 16 747 434 16 206 434 15 906 434 15 906 434 

Overføringer 25 617 281 23 229 293 22 341 809 22 346 809 22 081 809 22 081 809 

Avskrivninger 12 735 464 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter -836 865 21 816 56 265 56 265 56 265 56 265 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 355 704 341 318 708 281 330 838 022 326 501 493 321 896 819 326 975 158 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -1 411 878 -24 815 591 -31 276 510 -33 102 540 -36 779 414 -31 701 075 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -4 901 320 -13 288 000 -13 022 000 -13 082 000 -13 456 000 -13 695 000 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -186 739 -4 457 000 -4 556 000 -4 556 000 -4 556 000 -4 556 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -5 088 059 -17 745 000 -17 578 000 -17 638 000 -18 012 000 -18 251 000 
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 13 422 849 19 680 444 23 449 028 24 337 597 27 528 357 29 947 512 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Avdragsutgifter 11 551 224 20 301 786 17 622 626 18 620 087 19 273 712 19 664 587 

Utlån 227 875 180 000 183 240 183 240 183 240 183 240 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 25 201 948 40 162 230 41 254 894 43 140 924 46 985 309 49 795 339 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 20 113 889 22 417 230 23 676 894 25 502 924 28 973 309 31 544 339 

Motpost avskrivninger -12 735 464 0 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 5 966 547 -2 398 361 -7 599 616 -7 599 616 -7 806 105 -156 736 
Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk 0 -1 142 000 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -3 583 540 -2 473 000 -299 000 -230 000 -49 000 -49 000 

Bruk av likviditesreserve 0 0 0 0 0 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -3 583 540 -3 615 000 -299 000 -230 000 -49 000 -49 000 

Overført til investeringsregnskapet 440 764 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 5 846 361 7 623 880 7 623 880 7 649 369 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond 2 508 788 167 000 274 736 205 736 205 736 205 736 

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K) 2 949 552 6 013 361 7 898 616 7 829 616 7 855 105 205 736 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 5 332 559 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1A Drift 

Tall i hele kr 
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Skatt på inntekt og formue -81 635 598 -76 941 000 -81 982 000 -81 982 000 -81 982 000 -81 982 000 

Ordinært rammetilskudd -121 265 083 -154 568 000 -165 466 000 -165 466 000 -165 466 000 -165 466 000 

Skatt på eiendom -14 876 107 -14 904 000 -15 204 000 -15 204 000 -15 204 000 -15 204 000 

Andre direkte eller indirekte skatter -111 510 0 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -17 229 573 -5 718 000 -6 779 400 -6 779 400 -6 779 400 -6 779 400 

Sum frie disponible inntekter -235 117 871 -252 131 000 -269 431 400 -269 431 400 -269 431 400 -269 431 400 

Renteinntekter og utbytte -4 901 320 -13 288 000 -13 022 000 -13 082 000 -13 456 000 -13 695 000 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 
Renteutgifter provisjoner og andre 
finansutgifter 13 422 849 19 680 444 23 449 028 24 337 597 27 528 357 29 947 512 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 11 551 224 20 301 786 17 622 626 18 620 087 19 273 712 19 664 587 

Netto finansinntekter/-utgifter 20 072 753 26 694 230 28 049 654 29 875 684 33 346 069 35 917 099 
Dekning av tidl års regnskm 
merforbruk 0 5 846 361 7 623 880 7 623 880 7 649 369 0 

Til bundne avsetninger 0 167 000 274 736 205 736 205 736 205 736 

Til ubundne avsetninger 2 508 788 0 0 0 0 0 
Bruk av tidl års regnskm 
mindreforbruk 0 -1 142 000 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger -3 583 540 -2 473 000 -299 000 -230 000 -49 000 -49 000 

Netto avsetninger -1 074 752 2 398 361 7 599 616 7 599 616 7 806 105 156 736 

Overført til investeringsbudsjettet 440 764 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift -215 679 106 -223 038 409 -233 782 130 -231 956 100 -228 279 226 -233 357 565 

Sum fordelt drift 221 011 665 223 038 409 233 782 130 231 956 100 228 279 226 233 357 565 

Merforbruk/mindreforbruk 5 332 559 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1B drift 

Beskrivelse 
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Til fordeling drift fra skjema 1A -221 011 665 223 038 409 233 782 130 231 956 100 228 279 226 233 357 565 

1.1 Sektor for administrasjon        

Sum utgifter 22 019 654 30 272 898 30 364 921 29 059 421 29 058 921 29 058 421 

Sum inntekter -3 297 700 120 480 -1 839 193 -1 839 193 -1 839 193 -1 839 193 

Netto driftsramme 18 721 954 30 393 378 28 525 728 27 220 228 27 219 728 27 219 228 
       

1.2 Sektor for levekår        

Sum utgifter 112 039 519 96 622 894 103 768 206 100 054 054 98 361 832 96 759 507 

Sum inntekter -31 490 132 -13 383 000 -13 414 264 -13 414 264 -13 414 264 -13 414 264 

Netto driftsramme 80 549 387 83 239 894 90 353 942 86 639 790 84 947 568 83 345 243 
       

1.3 Helse og sosial        

Sum utgifter 141 813 120 135 121 602 147 156 113 142 149 913 138 990 113 138 920 113 

Sum inntekter -54 443 453 -42 779 600 -44 455 014 -44 455 014 -44 455 014 -44 455 014 

Netto driftsramme 87 369 667 92 342 002 102 701 099 97 694 899 94 535 099 94 465 099 
       

1.4 Utviklingsavdelingen        

Sum utgifter 17 248 000 14 853 273 18 487 952 18 191 727 17 578 752 17 578 752 

Sum inntekter -8 241 551 -5 486 252 -7 479 830 -7 704 830 -8 253 830 -8 253 830 

Netto driftsramme 9 006 449 9 367 021 11 008 122 10 486 897 9 324 922 9 324 922 
       

1.5 Anleggsdrift        

Sum utgifter 21 085 331 20 159 170 22 142 635 21 578 635 21 578 635 21 578 635 

Sum inntekter -16 993 841 -18 279 000 -19 917 660 -19 817 660 -19 817 660 -19 817 660 

Netto driftsramme 4 091 490 1 880 170 2 224 975 1 760 975 1 760 975 1 760 975 
       

1.6 Bygg og eiendom        

Sum utgifter 28 001 254 22 010 771 23 448 528 23 277 528 23 177 528 23 177 528 

Sum inntekter -7 596 778 -3 884 500 -4 698 872 -4 698 872 -4 698 872 -4 698 872 

Netto driftsramme 20 404 476 18 126 271 18 749 656 18 578 656 18 478 656 18 478 656 
       
1.7 Folkevalgte 
styringsorganer        

Sum utgifter 2 270 850 2 743 673 3 113 825 3 383 825 3 113 825 3 383 825 

Sum inntekter -10 741 0 0 0 0 0 

Netto driftsramme 2 260 109 2 743 673 3 113 825 3 383 825 3 113 825 3 383 825 
       

1.8 Skatter og rammetilskudd        

Sum utgifter 1 561 595 0 0 0 0 0 

Sum inntekter -2 412 692 -10 697 000 -4 112 299 -1 486 800 0 0 

Netto driftsramme -851 097 -10 697 000 -4 112 299 -1 486 800 0 0 
       

1.9 Renter, avdrag og avsetn.       

Sum utgifter 12 742 257 0 -14 296 918 -7 846 370 -6 615 547 -134 383 

Sum inntekter -13 283 028 -4 357 000 -4 486 000 -4 486 000 -4 486 000 -4 486 000 

Netto driftsramme -540 771 -4 357 000 -18 782 918 -12 332 370 -11 101 547 -4 620 383 
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Økonomisk oversikt investering 

Tall i hele kr 
Regnskap 
2010 

Budsjett 
2011 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

       

Salg av driftsmidler og fast eiendom -524 070 0 0 0 0 0 

Andre salgsinntekter -105 555 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -2 196 911 0 0 0 0 0 

Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -196 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L) -2 826 732 0 0 0 0 0 

Lønnsutgifter 1 592 845 962 128 1 016 801 475 784 250 000 0 

Sosiale utgifter 230 814 154 062 230 540 76 140 35 000 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 36 315 684 35 017 234 49 741 270 35 920 000 20 260 000 7 960 000 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 5 000 0 0 0 0 0 

Overføringer 2 263 221 448 076 415 129 448 076 215 000 0 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M) 40 407 564 36 581 500 51 403 740 36 920 000 20 760 000 7 960 000 

Avdragsutgifter 3 035 305 15 000 000 0 0 0 0 

Utlån 17 138 432 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 1 029 801 0 0 0 0 0 

Dekning tidligere års udekket 8 391 596 0 0 0 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond 440 764 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond 2 197 775 0 0 0 0 0 

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 32 233 673 15 000 000 0 0 0 0 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 69 814 505 51 581 500 51 403 740 36 920 000 20 760 000 7 960 000 

Bruk av lån -63 166 392 -51 581 500 -51 403 740 -36 920 000 -20 760 000 -7 960 000 

Mottatte avdrag på utlån -5 112 884 0 0 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet -440 764 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond -440 764 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -44 881 0 0 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R) -69 205 685 -51 581 500 -51 403 740 -36 920 000 -20 760 000 -7 960 000 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 608 820 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2A - investering 

Tall i hele kr 
Regnskap 
2010 

Budsjett 
2011 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

       

Investeringer i anleggsmidler 40 407 564 36 581 500 51 403 740 36 920 000 20 760 000 7 960 000 

Utlån og forskutteringer 18 168 233 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 3 035 305 15 000 000 0 0 0 0 

Avsetninger 11 030 135 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 72 641 237 51 581 500 51 403 740 36 920 000 20 760 000 7 960 000 

Bruk av lånemidler -63 166 392 -51 581 500 -51 403 740 -36 920 000 -20 760 000 -7 960 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -524 070 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -7 309 795 0 0 0 0 0 

Andre inntekter -105 751 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -71 106 008 -51 581 500 -51 403 740 -36 920 000 -20 760 000 -7 960 000 

Overført fra driftsregnskapet -440 764 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -485 645 0 0 0 0 0 

Sum finansiering -72 032 417 -51 581 500 -51 403 740 -36 920 000 -20 760 000 -7 960 000 

Udekket/udisponert 608 820 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2B Investering 
Tall i hele kr Budsjett 2012  Budsjett 2013  Budsjett 2014  Budsjett 2015  

Storslett skole, byggetrinn 3  40 000 000 15 000 000   

Guleng 3  7 000 000 14 250 000 7 000 000 7 750 000 

Nytt økonomisystem, samt integrering andre system 500 000    

Bygging av Halti 2 500 000 6 500 000 13 100 000  

IP telefoni, samarbeid Nord-Troms 745 000    

Elektronisk lesebrett politikere 200 000    

Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetjenesten 200 000    

Datautstyr sykehjem og hjemmetjenesten FUNNKe   200 000    

Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10 1 000 000 1 000 000 500 000 0 

Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus 115 000    

Oppgradering datasenter Nord-Troms kommunens andel 170 740    

Kritiske ombygginger Sørkjosen skole jfr brannpålegg 160 000    

Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn 200 000    

Inventar og utstyr sykehjemmene  213 000 170 000 160 000 210 000 

Carport hjemmetjenesten 200 000    

     

 51 403 740 36 920 000 20 760 000 7 960 000 

     

Investeringsbudsjett vann     

Etablering vannbehandling Rotsund (2 250 000 i 2010) 250 000    

Forprosjekt Straumfjord vann 250 000    

     

     

Investeringsbudsjett avløp     

Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån) 500 000    

Synkekum restbeløp 2011 overføres 2012 200 000 200 000 200 000 200 000 
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Arkivsaknr:       2011/4604-1

Arkiv:                B10

Saksbehandler:  Roger Aronsen

Dato:                 23.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
74/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om sentralt initiert forsøk i overgangsprosjektet - Ny giv

Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven § 1-4 

Vedlegg

1 Søknad om forsøk i grunnskolen

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune ønsker å søke Kunnskapsdepartementet om å få gjennomføre forsøk med 
intensivopplæring for elever på ungdomstrinnet i siste semester av 10.trinn i forbindelse med 
Overgangsprosjektet – NY GIV.
Skolering av lærere samt vikarutgifter til dette finansieres av Kunnskapsdepartementet

Saksopplysninger

For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring.

Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, 

fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå 

videregående opplæring.

Innen to år skal alle landets kommuner være innfaset i prosjektet.
Skolering av lærere samt vikarutgifter til dette finansieres av Kunnskapsdepartementet
Departementet (KD) finansierer prosjektledelse i fylkeskommuner og kommuner. Midlene skal i 
tillegg dekke administrative utgifter i forbindelse med nasjonal aktivitet i prosjektet (deltakelse 
på møter, samlinger, rapportering etc) for prosjektledelsen.

Departementet finansierer også felles skolering av Ny GIV lærere, inkludert vikarutgifter.
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De lærerressursene som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen vil være kommunenes 
ansvar. Jf Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring, datert 
28.10.2010.
KD presiserer her at skolene selv skal finansiere undervisninga og at kommunene lager et 
bærekraftig system som vil være levedyktig også etter at prosjektperioden er over.

Overgangsprosjektet har som mål å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom 
kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har 
som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring.

Hovedtemaene for samarbeidet er:

 Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og 

statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

 Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av 

elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående 

opplæring.

 Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært 

ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene.       

Nasjonale og lokale tiltak
Det skal iverksettes nasjonale og lokale tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i 
videregående opplæring.
I tillegg består Ny GIV av et statistikkprosjekt som skal utvikle og legge til rette et felles 
statistikkgrunnlag og indikatorer for vurdering av måloppnåelse. Andre tiltak er for eksempel 
samfunnskontrakt for læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, yrkesretting av 
fellesfagene på YF og arbeidslivsfag.

Vurdering

Kommuner som allerede er faset inn i prosjektet viser til gode resultater.

Ny GIV er en treårig satsing fra regjeringen for å øke gjennomføringsgraden i videregående 
opplæring. Denne rapporten omhandler Overgangsprosjektet i Ny GIV, hvor målet er å øke 
elevenes forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

Elever som står i fare for å stryke i ett eller flere fag i ungdomskolen, vil få muligheten til 
ekstraopplæring i regi av prosjektet Ny Giv. Prosjektet har allerede gitt resultater, forteller Randi 
Ovesen, prosjektleder for prosjektet Ny Giv. 

Gjennom ekstra jobbing med fagene, motivering, styrking av selvtillit og arbeid med 
læringsteknikker, vil elevene som mottar denne opplæringen få ekstra oppfølging gjennom 
våresemesteret i 10. klasse år på ungdomsskolen, og dermed være i stand til å styrke sine 
karakterer.
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Elevene vil gjennom tilpasset metodikk arbeide med skriving, lesing, matematikk, realfag og 
gymnastikk, samt studieteknikk, læringsbevissthet, psykologi og "kunsten å gå på videregående 
skole".

Bedre karakterer

Ved alle ungdomsskolene kan elevene vise til forbedring av resultatene i løpet av vårhalvåret.

Snittkarakter januar 2011 Snittkarakter juni 2011

Skole 1 2,44 2,84

Skole 2 2,57 2,82

Skole 3 2,73 2,84

Skole 4 2,42 2,83

Skole 5 2,7 2,9

Skole 6 - 2,5

I evalueringen sier elevene selv at

 de har blitt mer motivert for å lære nye ting 
 de har vært mer aktive i timene 
 de kommer på skolen 
 det er flere måter å lære på 
 de har fått mer tro på seg selv 
 det har vært noen der for dem, slik at de ikke gir opp så lett 
 de faktisk kan mestre noe 
 de har fått selvtillit og selvdisiplin 
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Søknad om forsøk i grunnskolen – Overgangsprosjektet

Søknad om sentralt initiert forsøk i Overgangsprosjektet –
intensivopplæring på ungdomstrinnet

Nordreisa kommune søker om å gjøre forsøk etter opplæringsloven § 1-4. Forsøket 
innebærer intensivopplæring for de ti prosent svakest presterende grunnskoleelevene i 
kommunen siste semester av 10. årstrinn. Forsøket skal gjennomføres i henhold til de 
føringene Kunnskapsdepartementet har gitt i brev om forsøket datert 22.12.2010.

1. Hensikten med forsøket 

Hensikten med intensivopplæring siste semester av 10. årstrinn er å sette de svakest 
presterende elevene i bedre stand til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet 
gjennom en styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. 
Forsøket er del av Overgangsprosjektet i regjeringens satsing Ny GIV, som har til mål å 
øke gjennomføringen i videregående opplæring. Bakgrunnen for søknaden om forsøk er 
at intensivopplæringen kan medføre behov for et større handlingsrom når det gjelder 
pedagogisk og organisatorisk differensiering av opplæringen enn hva gjeldende regelverk 
åpner for.
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2. Kommunens beskrivelse av forsøket

Kort beskrivelse av forsøket, eksempelvis organisering, eventuelle avvik fra 
timetallsreguleringen og læreplaner i fag mv.

Navn på skoler som deltar fra Nordreisa kommune fra våren 2012:

3. Unntak fra opplæringsloven med forskrifter

I henhold til opplæringsloven § 1-4 om forsøksvirksomhet søker kommunen om forsøk 
med mulighet til å fravike: 

Fra Nordreisa kommune vil Storslett Skole med ungdomstrinn delta i prosjektet fra 

skoleåret 2011/2012. Skolen har 3 paralleller. Tilbudet vil gå til totalt ca 10 elever ved 

10.trinn ved Storslett Skole.

Skolene vil i størst mulig grad bruke fagøktene i norsk, matematikk og engelsk/norsk 

fordypning til intensivopplæringen, men kanskje noen timer fra andre fag.

For å kunne gi elevene et best mulig tilbud vil organiseringen av opplæringen måtte 

variere noe fra skole til skole. Dette blant annet for som hovedregel å unngå så store 

avvik fra Forskrift til opplæringsloven § 1-1 første punkt, at organiseringen kan medføre 

at enkeltelever mister muligheten til sluttvurdering i fag.

Oppstart av intensivopplæringen er dette året planlagt til uke 5. Elevene vil få tilbud på 

gjennomsnittlig 6 – 7,5 klokketimer i uka over 12 uker.

Elever og foresatte informeres på følgende måte:

 Kontaktlærer tar kontakt med aktuelle elever og deres foresatte og orienterer 

om at de vil få tilbudet og at de vil bli invitert til informasjonsmøte.

 Skolens ledelse inviterer aktuelle elever og foresatte til informasjonsmøte. 

Prosjektleder for Overgangsprosjektet i Nord-Troms er sammen ansvarlige for 

møtet. Tilstede er også skolens Ny GIV-lærere og representant fra skoleledelsen. 

På møtet deles det ut skriftlig informasjon om forsøket og samtykkeerklæring, 

begge etter mal fra KD.

Informasjon om forsøket skal også legges ut på kommunens hjemmeside.
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 Opplæringsloven § 8-2 første ledd annet og tredje punktum, om 
organisering av elever i grupper

 Forskrift til opplæringsloven § 1-1 første punktum, om at opplæringen i 
grunnskolen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 
hva gjelder;

o fag- og timefordelingen
o læreplaner for fag

4. Forutsetninger for forsøket 

Forsøket gjennomføres under følgende forutsetninger: 

- Det ligger til grunn en vurdering om at deltakelse i forsøket vil være til det beste 
for elevens opplæring totalt sett.

- Intensivopplæringen skal gis siste semester av 10.årstrinn.
- Forsøksvirksomheten skal i omfang ikke overstige 7,5 klokketimer per uke for den 

enkelte eleven.
- Kommunen sørger for at deltakende elever og foreldre er godt informert om 

forsøket. 
- Deltakende elever og foreldre samtykker til deltakelse i forsøket.
- Det kan gjøres avvik fra kompetansemål i fag bare i særlige tilfeller, og elev og 

foreldre må være klar over hvilke konsekvenser dette kan få for sluttvurderingen, 
eksamen og vitnemål, og må gi samtykke til dette.

- Eleven tas inn til videregående opplæring på ordinære vilkår.
- Eventuell overføring av individopplysninger om eleven mellom kommune og 

fylkeskommune krever samtykke.

5. Forsøkets varighet

Forsøket starter på 10. årstrinn skoleåret 2011/2012 og kan pågå til og med skoleåret 
2012/2013.

6. Evaluering av forsøket 

Som ledd i forsøksvirksomheten vil kommunen delta i den evaluering av forsøket som 
igangsettes sentralt. Kommunen vil rapportere om forsøksvirksomheten når 
Kunnskapsdepartementet anmoder om dette.

7. Kontaktinformasjon

Navn, telefon og e-post til kontaktperson for Overgangsprosjektet i kommunen:

Dato Underskrift 

Prosjektleder  for Overgangsprosjektet i Nord-Troms: Astrid Berg

Astrid.berg@kafjord.kommune.no          Tlf: 98649437
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Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 - 2015

Vedlegg
1 Plandokument
2 Kart

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag til ”Kommunedelplan anlegg og områder for 
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 
2012-2015”.

 Kommunens tilskudd i planens handlingsprogram er innarbeidet i årsbudsjett og 
økonomiplan.

Saksopplysninger

Et av kravene Kulturdepartementet stiller med hensyn til å kunne søke spillemidler til 
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg er at anleggene må inngå i en vedtatt kommunal 
plan. Vedlagte plan viderefører anleggsdelen av tidligere plan: ”Kommunedelplan fysisk 
aktivitet og naturopplevelser med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2005 
– 2008”, og den er laget for å tilfredsstille Kulturdepartementets krav. I takt med det pågående 
kommuneplanarbeidet må det vurderes å igjen få laget en mer omfattende plan for både fysisk 
aktivitet, friluftsliv og anlegg. 

Planen er delt opp i to hoveddeler. Den første delen (kapitel 1 og 2) beskriver nåsituasjonen, og 
den andre delen (kapitel 3, 4 og 5) inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I 
kapitel 5 er handlingsprogrammet som er delt i to: Kulturbygg og anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Kart over de ulike delene av kommunen med anleggene inntegnet, vil bli lagt med som 
vedlegg i den ferdige planen.

Side 247



Kommunen har vedtatt å gi tilskudd til de anleggene som er listet opp i planens 
handlingsprogram. Tilskuddene utbetales fra en budsjettpost i kulturbudsjettet på kr 160 000 og 
utbetales i henhold til prioriteringslista i handlingsprogrammet for de neste fire år. Med de 
vedtatte tilsagnene er det et langt etterslep, slik at vedtatte tilsagn ikke blir ferdig utbetalt fra 
kommunen før i år 2020. Det er derfor ønskelig å øke budsjettposten utover de 160 000.

Planprosessen

Det har vært en planprosess som har foregått slik:
 Brev og kunngjøring med oppfordring om å komme med innspill om ønsker og behov 

for anlegg sendt ut til idrettslag, friluftsorganisasjoner, grendelag m.fl. høsten 2010
 Syv innspill kom inn
 Administrasjonen utarbeidet i samarbeid med Idrettsrådet forslag til høringsutkast basert 

på anleggsdelen i tidligere plan og innkomne innspill
 Planforslaget lagt ut på høring med brev til aktuelle parter og annonsering i aviser og på 

kommunens hjemmeside. Tidsrom 4. – 27. oktober 2011 
 Ni uttalelser kom inn pluss en korrigering av opplysninger
 Ny behandling i Idrettsrådet resulterte i vedlagte planforslag

Uttalelsene som kom inn:
Nordreisa hundekjørerlag. Opplyser om hundekjørerløype fra Rundhaug til Saravann og ber om 
at barmarksbruken blir regulert inn i kommuneplanen. Planer om etablering av utedo ved 
gapahuk nær motorcrossbanen i Kjellerskogen.
Saksbehandlers kommentar: Hundekjørerløype ivaretas i kommuneplanarbeidet, planer om 
utedo er satt opp i liste over anleggsønsker og –behov.
Nordreisa skytterlag. Ønsker at det etableres en innendørs skytebane 25 m. 
Saksbehandlers kommentar: Skytebane er satt opp i liste over anleggsønsker og –behov. 
Nordreisa hundeklubb. Ønsker at det avsettes et område for trening og opplæring med hunder. 
Konkret forslag om et område på Gorosomoen.
Saksbehandlers kommentar: Ivaretas i kommuneplanarbeidet.
Nordkjos og Straumfjordeidet grendelag. Ønsker at Fysak-løypene som kjøres opp i 
sentrumsområdet forlenges fra Rovdas mot Rongadalen. De ønsker også at turløypenettet i 
Rongadalen skal inngå som en del av løypenettet og nasjonalparkanlegget og turkartet ved å 
merke og skilte det på samme måte.
Saksbehandlers kommentar: Ivaretas i kommuneplanarbeidet og settes opp som tiltak i liste over 
anleggsønsker og –behov.
Nordreisa eldreråd. Uttrykker glede over at det er mange flotte bygg og anlegg i kommunen, 
men beklager at tilgjengelighet og adkomstmuligheter er nokså varierende for de med litt nedsatt 
funksjonsevne. De håper at det ved bygging av nye anlegg og rehabilitering tas hensyn til dette.
Saksbehandlers kommentar: Tilgjengelighet for funksjonshemmede blir ivaretatt ved alle 
nybygg og rehabiliteringer. Det er et krav for å kunne søke spillemidler.
Nordreisa rideklubb. Har presisert at det er behov for rehabilitering av hele anlegget til 
rideklubben og at dette må inn på lista over anleggsplaner.
Saksbehandlers kommentar: Tiltaket er satt opp i liste over anleggsønsker og –behov.
Nordreisa il, ski og skiskyting. Har meldt inn behov for ombygging/omregulering av Saga 
skistadion og ønsker asfaltering av den siste veistrekningen på Kildalsveien, fram til 
kraftstasjonen. Støtter initiativet om å bygge gang- og sykkelsti over Straumfjordeidet, noe som 
også vil komme rulleskiløpere til gode. De ønsker også at veien opp til Vegbrink blir ivaretatt 
etter tunnellbyggingen, for å sikre tilgang til turområdet.
Saksbehandlers kommentar: Ombygging/omregulering i Saga ivaretas i kommuneplanarbeidet. 
Både det og asfaltering er satt opp som tiltak i liste over anleggsønsker og –behov. Gang- og 
sykkelsti og veien til Vegbrink blir vurdert i kommuneplanarbeidet.
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Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa. Melder om samme behov som Nordreisa 
il om ombygging/omregulering i Saga og å forlenge rulleskianlegget i Kildalen. De melder også 
behov for bygging av fotballhall, både på vegne av idrettstilbudet ved skolen og for 
fotballmiljøet generelt i kommunen.
Saksbehandlers kommentar: Ivaretas i kommuneplanarbeidet, som over. Fotballhall er satt opp i 
liste over anleggsønsker og –behov.
Nordreisa idrettsråd. Melder inn ønske/behov for golfbane, tennisbaner og flerbrukshall 
(kaldhall – fotball).
Saksbehandlers kommentar: Ønskene settes opp i liste over anleggsønsker og –behov.
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1 INNLEDNING

Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det drives mye god aktivitet på dugnad og for små 
midler. Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært 
viktig trivselsfaktor. 

Denne planen viderefører anleggsdelen av ”Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser med handlingsprogram for bygging av anlegg 
og kulturbygg 2005 – 2008”. Planen skal tilfredsstille Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg. 

I takt med kommuneplanarbeidet må det vurderes å lage en mer omfattende plan for både fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg. 

Planen er delt opp i to hoveddeler. Den første delen (kapitel 1 og 2) beskriver nåsituasjonen. Alle vedleggene hører til denne delen. Den andre 
delen (kapitel 3, 4 og 5) inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 5 er handlingsprogrammet som er delt i to:

1. Kulturbygg
2. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet innarbeides i kommunens budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015. 
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1.1 Målgrupper
Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de 
bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe. 
  

1.2 Definisjoner
I Kulturdepartementets veileder ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” (2007) er begrepene definert slik:
Idrett. Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet. Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv. Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.

Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen:
Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 
Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Ordinære idrettsanlegg
Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av ”Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv”. De 
tekniske krav til mål og urforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.

Kulturbygg er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og 
bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.
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2 ANLEGG, BYGG, AKTIVITET OG OMRÅDER – NÅSITUASJON

Dette punktet inneholder en beskrivelse av nåsituasjon – hva som finnes av anlegg, bygg og aktivitetstilbud. Detaljerte oversikter finnes i 
vedleggene under punkt 6 bakerst i planen.

2.1 Idretts- og aktivitetsanlegg

Totalt sett må anleggssituasjonen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og alle bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller 
grendehus. Noen anlegg trenger opprusting. Det gjelder blant annet anlegg med lav bruksfrekvens der eierne ikke prioriterer 
vedlikehold/oppgradering. 
Anleggene må sies å være godt fordelt på hele kommunen. Kommunen eier idrettshallen og svømmehallen, samt gymnastikksalene i følgende 
skolebygg: Rotsundelv, Sørkjosen og Storslett. Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til de samme skolene. Resten av bygg og 
anlegg – det vil si de aller fleste – eies av lag, foreninger og andelslag og as (Sappen).

Skiløyper
Kommunen har nå til sammen ca 26 km lysløype. Det er lysløyper i de fleste bygdene i kommunen, unntatt i Reisadalen. Til sammen er det i 
Saga 20 km løypenett, samt at man med utgangspunkt fra Saga kan gå en 30 km løypetrasé rundt Krakenes. I tillegg kjøres det opp skiløyper i 
sentrumsområdene på Storslett. Totalt sett er det et svært godt tilbud av ski- og lysløyper for kommunens befolkning til trening og rekreasjon.
Nye krav til langrennsanlegg i konkurransesammenheng medfører behov for endringer ved selve stadionanlegget i Saga. Ski- og skiskyttergruppa 
i Nordreisa il er høsten 2011 i dialog med grunneierne for å finne bedre løsninger.

Ski(leik)anlegg
I kommunen er det en stadig økende interesse for snøbrett og telemarkskjøring, aktiviteter som drives med lite organisering og som appellerer 
spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom anlegg, men det også behov for tilrettelagte anlegg med lyspunkt og for 
eksempel en halfpipe. Når det er gode snøforhold lages det småanlegg ved hoppbakken på Storslett.

Hoppbakker
Behovet for stor bakke er dekket ved anlegget på Storslett. Mindre hoppbakker finnes også i Bakkeby og Rotsundelv. Det er ikke registrert 
aktivitet i noen av disse bakkene de siste årene, og det er ikke meldt inn noen nye behov.
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Anlegg for skøyter
Fotballøkka i boligområdet på Høgegga, en bane ved Sørkjosen skole og to baner (en for ishockey/kunstløp og en for lengdeløp) ved Rotsundelv 
skole islegges om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan 
det være brukbare forhold for skøyter på flere vann i kommunen. 

Fotballbaner
Kommunen har en kunstgressbane, en gressbane og fire store grusbaner som kan brukes til kamper på kretsnivå. Ballbinge finnes ved Storslett 
skole, ved Oksfjord grendehus og ved Rotsundelv skole. Det finnes dessuten flere fotballbaner i form av mindre nærmiljøanlegg, både i 
boligfeltområder i Storslett og Sørkjosen, og i noen bygder. Det planlegges kunstgressbane for 7’er fotball i Oksfjorhamn og flombelysning ved 
kunstgressbanen på Storslett. Totalt sett er anleggssituasjonen for fotball ganske god, men kan være aktuelt med flere småanlegg/løkker/binger 
med kunstgress. Det er også ønske om fotballhall. Noen av de eldre grusbanene brukes lite og er til dels dårlig vedlikeholdt.

Hallidretter
Idrettshallen gir gode muligheter for både håndball og innebandy, de to hallidrettene som drives i kommunen. Hallen preges etter hvert av lite 
midler til vedlikehold - det er behov for nytt lydanlegg og tidtakingsanlegg, og gulvet er slitt.

Friidrettsanlegg
Sentralidrettsanlegget på Storslett er fullt utbygd friidrettsanlegg som dekker samtlige friidrettsgrener. Anlegget trenger opprusting. I tillegg 
finnes det hoppegrop og kortere løpebane ved en del av skoleidrettsplassene. Det har ikke vært noen organisert friidrettsaktivitet i kommunen på 
flere år, bortsett fra årlige idrettsmerkeprøver på Storslett. I tillegg er det skolearrangement (idrettsdager, Tinestafetten med mer). Behovet må ut 
fra dette sies å være dekket. Dette kan endre seg dersom det oppstår ny aktivitet.

Skytebaner 
Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på banene i Kjellerskogen samt noe i Rotsundelv. Miniatyrskytebanen i idrettshallen er nylig opprustet med 
elektroniske skiver og fungerer greit, men det er ønsker om en større innendørs bane. I Kjellerskogen er det anlegg for både baneskyting, 
lerdueskyting og elgbane samt baner for motor- og scootercross. Pistolskytebanen er ikke fullført. Samlokaliseringen med flere støyende 
aktiviteter i samme område er svært bra.

Anlegg motorsport
Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og motorsport er godkjent som område for dette, og 
forholdene for motorsport er gode. Det er ønske om videreutvikling av motoranlegget med toalett og servicebygg.
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Anlegg hestesport
Nordreisa rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode muligheter hele året, men kapasiteten på ridehallen er 
sprengt, og anlegget er slitt. Det er behov for generell oppgradering/rehabilitering og nytt lydanlegg. Travsport og kjøring med hest har tatt seg 
opp i kommunen, og det har lenge vært ønske om å etablere en travbane.

Orienteringskart
I kommunen finnes 15 orienteringskart i tillegg til flere skolegårdskart og instruksjonskart. Kartene dekker områder spredt rundt i kommunen. I 
framtida vil det likevel være behov for kontinuerlig arbeid med oppgradering av kartene.
Svømmehall
Kommunens eneste svømmehall ligger på Storslett og har hatt synkende besøkstall de siste årene.  Det er sterkt behov for rehabilitering av 
bassenget. Anlegget er bygget i 1972, og det er ønskelig med bedre tilrettelegging og utvidelse av aktivitetsmulighetene med bl.a. vannsklie samt 
større bassengdybde, eventuelt å bygge et nytt anlegg.

Uteområder ved skoler og barnehager
Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i 
barnehagene er en betingelse for utvikling av et godt idretts- og aktivitetsmiljø. Flere av områdene har blitt noe rustet opp i de senere år, men det 
kan og bør gjøres mye mer. Ved flere barnehager er det dessuten ønskelig med større areal til uteområde.

Nærmiljøanlegg
Det har blitt bygd flere nærmiljøanlegg i kommunen i de seinere år, og i tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det 
fortsatt satses mer på nærmiljøanlegg i tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og foreninger. Anleggsplanene 
bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og ordinære idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i 
boligområdene er også aktuelt og ønskelig.

Tilrettelegging for funksjonshemmede
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de to sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa,
har det de siste årene blitt gjort store tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Det er ønskelig med tilrettelegging i flere friluftsanlegg 
og -områder. Tilrettelagt fiskeplass finnes ved Josvannet i Reisadalen. I tillegg har Nordreisa handikapforening tatt initiativ til en fiskeplass og 
grillhytte på Kågen i Skjervøy kommune.  Det viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker.
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Anlegg for friluftsliv
Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. - Det er god plass og naturen er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor 
utstrekning uten noen form for tilrettelegging. Hovedmål for framtidig tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for 
grupper av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv. I de to sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt 
gjort omfattende tilretteleggingstiltak som har ført til stor økning i bruken. Det pågår arbeid med å sette opp informasjonstavler ved mange 
startpunkt for turstier rundt i kommunen. Gode hjelpemidler er dessuten kommunens Turkart (2008) og nettstedene www.naturvandring.no og 
www.reisa-nasjonalpark.no . 

Treningssentre og styrketrening
Det er to private treningssentre på Storslett, og begge har stor aktivitet og er mye benyttet. Styrketreningsrommet i idrettshallen er tilgjengelig for 
utleie til brukere over 16 år. 

Klatrevegg
Det finnes litt tilrettelegging for klatring på en vegg i gym.salen på Nordreisa videregående skole, men det er ønskelig med en ordentlig 
klatrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor en mulighet.

Gymnastikksaler
Det er syv gymnastikksaler i nåværende og tidligere skolebygg, samt sal i grendehusene på Havnnes, i Oksfjord og i Kjelderen. Disse salene samt 
salen på Nordreisa videregående skole, skulle dekke behovet for trim og trening.

2.2 Kulturbygg og grendehus
Kommunesenteret som også er regionsenter er dårligst stillet av de ulike områdene i kommunen. Prosjektplan for Halti II har lenge vært klar, 
men realiseringen har stadig blitt utsatt. Det er særlig forholdene for teater, konserter, konferanser og utstillinger som er for dårlig eller mangler
helt. Kinoen ble digitalisert i 2011, og det har aktualisert behovet for en større kinosal som er planlagt i Halti II. I alle øvrige deler av kommunen 
er det egne grendehus og/eller skolebygg der bygdas befolkning kan samles. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men flere har blitt 
opprustet og oppgradert i de senere år, blant annet Bakkeby grendehus og Gamlegården. Tilstrekkelig tilgjengelighet for funksjonshemmede 
mangler imidlertid ved flere bygg.
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Sortert etter kretser kan tilstanden beskrives slik:
Hamneidet – Rotsund - Havnnes
Med Lykketun og Sjøstjerna på Hamneidet, Bakkeby grendehus, Rotsundelv samfunnshus,  Bygdeheimen i Rotsund, Rotsundelv skole og 
Havnnes grendehus, er kretsen godt dekket med lokaler. Sanitetsforeninga har dessuten eget hus. De fleste har tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Rotsundelv samfunnshus har meldt inn ønsker/planer om utstyr og vedlikehold. For øvrig er det ikke meldt inn noen behov 
for utbedringer utover vanlig vedlikehold i disse byggene.

Sørkjosen 
Med skolens gym.sal, Gamlegården og de nye lavvoene ved Kronebutikken er kretsen brukbart dekket. Gamlegården er nylig oppgradert med 
nytt kjøkken og toaletter.

Storslett 
Kretsen er brukbart dekket med lokaler til en del aktiviteter med hus i Kildal, på Straumfjordeidet og følgende lokaler i sentrum: Nordreisahallen, 
Storslett samfunnshus, Storslett skole, Kommunehuset, Halti, Ungdommens hus, LHL-bygget, Moan skole, Sonjatun bo- og kultursenter og 
Nordreisa kirke. Men det mangler ei skikkelig storstue for kommunen og regionen. Videre er det behov for utbedring av noen av de eksisterende 
lokalene. Tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler også i en del av lokalene. Behovene som skal dekkes i det regionale kulturbygget Halti 
II er hovedsakelig formidlingssal for teater, konserter, kino med mer, utstillingslokaler/regionalt kunstgalleri, lokaler for kulturskolen, garderober 
og lager. Kildal og Krakenes grendelag har meldt inn behov for oppussing av Kildal leirsted.

Snemyr - Kjelleren
Med Kjelderen samfunnshus og Reisa Montesorriskole er kretsen godt dekket.

Sappen 
Det er behov for utbedring av kjøkken- og toalettforhold og å gjøre toalett tilgjengelig for funksjonshemmede.  

Storvik 
Med tidligere Storvik skole er bygda dekket, men lokalene er for små til en del aktiviteter.

Oksfjord
Med stort grendehus i Oksfjord og grendehus og privat skolebygg i Straumfjord, er kretsen godt dekket med lokaler. 

Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i vedlegg, kap 6.
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2.3 Aktivitet
Det finnes ingen samla oversikt over reisaværingenes utøvelse av fysisk aktivitet.  Medlemstall for idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, 
idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene 
og samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og friluftsorganisasjonene. 

Det drives organisert idrettsaktivitet innafor mange idrettsgrener:
Fotball, håndball, innebandy, taekwon-doe, kickboxing, motorcross, skutercross, hestesport, boccia, orientering, sykling, langrenn, skiskyting og 
skyting.

Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er svømmehallen, idrettshallen og styrketreningsrommet, alle 
gym.salene og de private treningssentrene. Svømmehallen er et tilbud som brukes av alle aldersgrupper, og den er et svært viktig tilbud da den 
for mange av brukerne er den eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk aktivitet. De private treningssentrene brukes av en økende andel av 
befolkningen. I gym.saler og grendehus rundt i kommunen drives det en rekke trimtilbud med voksne og ungdom – bedriftstrim, elevtrim, 
ballspill, dans osv. 

Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer, turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, 
dykking, paragliding, klatring, aktiviteter med hest og hund, turer i skog og mark, langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv.  
Nytteaktiviteter som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del av reisaværingenes fysiske 
aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og sosialt 
fellesskap ute i naturen. Det er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele året i alle deler av kommunen.

Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Svømmehallen brukes til tilrettelagte tilbud, for både mennesker med psykiske lidelser 
og mennesker med psykisk utviklingshemming. Handikapforeninga har aktivitet med boccia. Revmatikerforeningen har trening i sal og 
varmtvannsbassenget på Sonjatun. LHL og Rotsundelv samfunnshus driver seniordans.

Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av befolkningen driver lite eller ingen fysisk 
aktivitet.  

2.4 Stier og løyper, natur- og friluftsområder
Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i nærområdene til lengre fjellturer. I denne planen henviser 
vi til nettstedene www.naturvandring.no og www.reisa-nasjonalpark.no som har gode og oppdaterte oversikter. Det er meldt inn ønsker om flere 
løyper og sammenknytninger mellom løyper, se kap 4.
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3.MÅLSETTING ANLEGGSBYGGING

I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et overordna mål for Nordreisa kommune at alle grupper i 
befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og 
toppidrett.

Alle bygder i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et 
kulturbygg som skal være et kulturelt møtested for regionen og for lokalmiljøet.

Delmål
 Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet
 Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres
 Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg).
 Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet.
 Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og 

estetiske forhold.
 Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet
 Kulturbyggene i Nordreisa skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for lokalsamfunnene
 Kulturbyggene i Nordreisa skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens kultur, tradisjoner og byggeskikk

Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg
I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene ordinære idrettsanlegg (som også omfatter 
rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg.
Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til fylkeskommunene. Fylkeskommunen skal nå definere 
og prioritere hvilke prosjekter som skal få støtte.

Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, rabatter, gaver, tilskudd fra kommune/fylkeskommune og spillemidler. 
Til friluftsanlegg kan det dessuten gis tilskudd fra fylkeskommunale friluftsmidler og SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket).
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Nordreisa kommune hadde tidligere prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av 
spillemidlene/samfunnshusmidlene. Det ble i løpet av 1990-tallet vedtatt å stille strengere krav til de oppgitte behovene for anlegg, og i tråd med 
det praktisere en mere nyansert tilskuddsordning. 
Kommunen vil følge sentrale retningslinjer og prioritere tilskudd til nærmiljøanlegg. Størrelsen på det kommunale tilskuddet til bygging av 
anlegg og kulturbygg kan være inntil halvparten av spillemidlene, men behovet for og kostnadene ved anlegget må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle.  

Budsjettposten for byggetilskott til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 30 000 og er nå på kr 160 000 pr år. Disse to 
tilskuddspostene sees i sammenheng. Kommunen har tidligere, i forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus,
bevilget ekstraordinære tilskudd på flere hundre tusen.   
Kommunen gir tilskudd til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og friluftsanlegg, budsjettposten er på kr 30.000 i 2011 og har også vært på samme 
beløp i veldig mange år.

4.BEHOV FOR AKTIVITET OG ANLEGG 

Følgende liste inneholder planer, ønsker og behov som er innmeldt og registrert i forbindelse med planarbeidet.

Større anlegg og anlegg som kan bli aktuelle for søknad om spillemidler:

Type tiltak Eier / innmeldt av Kostnad Finansiering Gjennomføres
Rehabilitering klubbhus/kiosk NIL
Fotballhall/flerbrukshall/kaldhall NIL, N-T vgs., OSIL, NIR
Resynf/nye o-kart Kj.skogen, Snemyr, Sagåsen, Storslett NIL
Ombygging av Saga skistadion NIL og N-T vgs. ski
Gang- og sykkelsti Straumfjordeidet (rulleski) NIL
Ivareta vegen Sørkjosen – Vegbrink NIL
Forlenge asfaltert rulleskiløype til snuplass kraftverket NIL og N-T vgs. ski
Nytt gulv i Nordreisahallen NIL
Treningsbane skiskyting Kildal, 8 skiver NVS, skilinja
Skileik/snowboard/liten alpinbakke Saga NVS, skilinja
Terrengsykkel-/crossbane NVS, skilinja
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Kultur-/trimløype Straumfjord OSIL 100 000
Skileikanlegg Straumfjord OSIL 250 000
Uteareal m.lekeplass, sykkelbane m.m. Oksfjord OSIL 200 000
Skatebane/halfpipe Oksfjord OSIL 200 000
Alpinanlegg OSIL 6 mill
Vannsportanlegg Oksfjordvannet OSIL 1,5 mill
Kaldhall for 7’er-fotball OSIL
Travbane N-T trav- og kjørelag 1 mill
Rehabilitering lysløypa Rotsundelv il 282 000
Utbedring Pilteritraséen Rotsundelv il 438 000
Utbedring grusbane/skøytebane Rotsundelv il 75 000
Kunstgress 7’er-bane Rotsundelv il 820 000
O-kart Ravelseidet Rotsundelv il 150 000
Kultur-/natursti Pilteridalen Rotsundelv il 90 000
Oppgradering Helgelikartet Rotsundelv il 100 000
Kultursti gamle Tyskerbunkerser Rotsundelv il 90 000
Sykkelløype Rotsundelv il 50 000
Oppgradering Holmefjellkartet Rotsundelv il 80 000
Tidtakerbua i lysløype Rotsundelv il 100 000
Lysløype Storvik Storvik grendelag 300 000
Miniatyrskytebane innendørs Rotsundelv samfunnshus
Skytebane innendørs 25 m Nordreisa skytterlag
Pistolbanen i Kjellerskogen, fullføring Nordreisa pistolklubb
Golfbane, 6 eller 9 hull Nordreisa idrettsråd
Tennisbaner Nordreisa idrettsråd
Utvide/sammenknytte løypenett Rovdas til Rungadalen Nordkjos og Str.fj.eid gr.lag
Tilgjengelighet funksjonshemmede alle bygg og anlegg Nordreisa eldreråd
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Andre og mindre anlegg og tiltak, noen kan bli aktuelle for søknad om spillemidler:
Type tiltak Eier / innmeldt av Kostnad Finansiering Gjennomføres
Badstuanlegg OSIL 200 000
Kulturløype i Vaddas OSIL 100 000
Utvide gapahuken lysløypa Rotsundelv il 15 000
Gapahuk ”Verdens ende” Rotsundelv il 30 000
Vedlikehold og utstyr Rotsundelv samf.hus Rotsundelv samfunnshus Ca 1 mill
Oppgradering lekeplassen Storvik grendehus Storvik grendelag 5 000
Parkeringsplass Vikastranda Storvik grendelag 30 000
Natur- og kulturstier tavler m.m. Storvik grendelag 9 000
Veranda til grendehuet Havnnes Vest-Uløy bygdelag
Gapahuk Havnnes Vest-Uløy bygdelag 13 000
Skilting kulturstien Havnnes Vest-Uløy bygdelag
Gapahuk Straumfjordnes skole 38 000
Basketballbane utendørs Straumfjordnes skole
Område for hundetrening, ønskes på Gorosomoan Nordreisa hundeklubb
Regulering av barmarksløype for hundekjøring, etablere 
utedo ved gapahuk nær motorcrossbanen i Kjelleren

Nordreisa hundekjørerlag

Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen i kap. 2.1.1:
Skileikanlegg
Flere skøytebaner/ -flater
Fotballøkker/ -binger med kunstgress
Opprusting og videreutvikling av områdene rundt skoler og barnehager
Flere nærmiljøanlegg
Rehabilitering av svømmehallen / nytt anlegg
Bedre tilrettelegging og evt egne anlegg for funksjonshemmede
Klatrevegg med høyde minimum 5 meter
Utendørs aktivitetsanlegg, eks skateanlegg 

I forbindelse med det mer langsiktige kommuneplanarbeidet vil følgende innspill bli behandlet:
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Etablere Nordreisa idrettspark med tilrettelegging og anleggsbygging i området hoppbakken – idrettshallen, evt etablere et nytt område for 
idrettsanlegg ved/på Gorosomoan. Allaktivitetsløype Reisadalen, fra Goroso til Gammetunet

5.HANDLINGSPROGRAM 2012 – 2015

Kun anlegg som er listet opp i dette handlingsprogrammet, vil det være mulig å søke spillemidler til i perioden 2012 – 2015.
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år i perioden. Prioritert liste for søknader om spillemidler og utbetaling av kommunalt 
tilskudd (kr 160 000 pr år i kulturbudsjettet).

5.2 Kulturbygg

Type tiltak Eier Kostnad Spillemidler/
Kulturbyggmidler

Bevilget kommunalt 
tilskudd

Gjennomføres

Nytt tilbygg med toalett og 
kjøkken. Nytt gulv

Gamlegården AL 534 000 Innvilget Rest 50 000 (2012) Arbeid pågår

Halti II Nordreisa kommune 59 500 000 Søknad 2011 20 100 000

5.3 Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Prio-
ritet

Type tiltak Eier / innmeldt av Kostnad Spillemidler Kommunalt tilskudd 
(Stipulert utbetaling i hht 

budsjett)

Tidspunkt 
gjennomføring

1. Oppgradering av motorcrossanl. 
i Kjelderen

NMK Nordreisa 1 357 300 Utbetalt Rest 169 000 (2012-13) Ferdig
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2. O-kart Moan, nærmiljøanlegg Rotsundelv il 58 000 Utbetalt 15 000 (2013) Ferdig
3. Rehab. skiskytterstadion Saga Nordreisa il 260 000 Utbetalt 54 000 (2013) Ferdig
4. Rehabilitering av lysløypa Rotsundelv idrettslag 301 000 Tilsagn 2011 62 500 (2014)
5. Rehabilitering av lysløypa Bakkeby ik 158 000 Søknad fornyes 

2012
31 500 (2014)

6. Rehabilitering 
miniatyrskytebane, idr.hallen

Nordreisa kommune 215 000 Søknad fornyes 
2012

7. Kunstgress 7’er-bane Oksfjord OSIL 2 560 000 Revidert søknad
2012

539 000 (2014 – 2018)

8. Lysanlegg kunstgressbanen Nordreisa il 1 455 000 Ny søknad 2012 303 000 (2018 – 2019)
9. Rehabilitering o-kart Bakkeby Nordreisa il 302 000 Ny søknad 2012 63 000 (2019 – 2020)
10. Rehabilitering o-kart Garjala Nordreisa il 252 000 Ny søknad 2012 52 500 (2020)

Noen av følgende anlegg kan også bli aktuelle for søknad om spillemidler i perioden 2012 – 2015:

Ulike typer nærmiljøanlegg 
med kostnadsramme både over 
og under kr 80 000
Nye o-kart og resynfaring av 
gamle

Nordreisa il

Nye o-kart og resynfaring av 
gamle

Rotsundelv il

Skytebane Nordreisa pistolklubb 711 000
Rehabilitering av ridehall og 
stall

Nordreisa rideklubb

Fotballhall Nordreisa il
Nytt gulv i Nordreisahallen Nordreisa kommune
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6.VEDLEGG

6.1 Anleggsoversikt

Anlegg/anleggstype Eier Beliggenhet Størrelse Byggeår

Skianlegg og –løyper

Lysløype Bakkeby ik Bakkeby 5,0 km 1974/85

Lysløype Nordreisa il Sørkjosen 4,6 km 1974/82

Skiløype Nordreisa il Saga 20 km 1984-98

Lysløype Nordreisa il Saga 7,5 km 1984-98

Skiskyteanlegg Nordreisa il Saga 1998-2001

Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord 1,7 km 1977

Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Straumfjord 2,4 km 1991

Lysløype Rotsundelv il Rotsundelv 4,5 km 1976/84

Hoppbakke Bakkeby ik Bakkeby 20/40 m 1984/85

Hoppbakke Nordreisa il Storslett 15/30/50 m

Hoppbakke Rotsundelv il Rotsundelv 15/28 m 1985

Fotballbaner

Grusbane Vest-Havnnes il Havnnes 50 x 90 m 1985

Grusbane Bakkeby ik Bakkeby 60 x 100 m 1978/81

Grusbane Kjelleren if Kjelleren 60 x 100 m 1991

Gressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 60 x 110 m 1966/78

Kunstgressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 64 x 100 m 2003

Grusbane Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 60 x 100 m 1982

Grusbane Nordreisa kommune Rotsundelv skole 40 x 60 m 1977/2001

Grusbane Nordreisa kommune Storslett u-skole 40 x 60 m 1968

Grusbane Nordreisa kommune Sørkjosen skole 60 x 100 m 1952/85

Friidrettsanlegg

Friidrettsanlegg Nordreisa il Storslett sentralidr. 400 m løpebane 1978

Skytebaner
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Miniatyrskytebane Nordreisa kommune Nordreisahallen 15 m 1991

Skytebaner Nordreisa skytterlag Kjellerskogen 100, 200 m

Lerdue- og elgbane Nordreisa jeger- og fiskerlag Kjellerskogen

Pistolskytebane Nordreisa pistolklubb Kjellerskogen 25 m Ikke ferdig

Skytebane Rotsund skytterlag Rotsundelvdalen 100, 200 m

Anlegg hestesport

Ridehall Nordreisa rideklubb Tømmernes 20 x 40 m 1992

Ridebane ute Nordreisa rideklubb Tømmernes 35 x 60 m 1996-2004

Svømmeanlegg

Svømmebasseng Nordreisa kommune Storslett 12,5 x 25 m 1972

Idrettshall

Idrettshall Nordreisa kommune Storslett 20 x 40 m 1988

Gymnastikksaler

Gymnastikksal  Nordreisa kommune Storslett skole 11 x 20 m 1969

Gymnastikksal Troms fylke Nord-Troms vg.skole 20 x 20 m 1973

Gymnastikksal Nordreisa kommune Sørkjosen skole 7 x 11 m

Gymnastikksal Snemyr og Kjelleren gr.lag Reisa Montesorri 8 x 16 m 1975

Gymnastikksal Sappen leirskole AS Sappen skole 8 x 12 m 1973

Gymnastikksal Nordreisa kommune Rotsundelv skole 8 x 16 m 1961

Gymnastikksal Havnnes grendehus Grendehuset 8 x 15 m 1985

Gymnastikksal Oksfjord grendehus Grendehuset 9 x 18 m 1981

Nærmiljøanlegg

Ballbane, grus Straumfjord grendelag Straumfjordnes 20 x 40 m 2002

Ballbane, grus Storvik il Kjølen, Storvik 25 x 45 m 2001

Ballbane, grus Nordreisa kommune Storslett skole 26 x 50 m 1968

Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Storslett skole 13 x 21 m 2003

Ballbinge, kunstgress Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 15 x 28 m 2004 – 2005

Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Rotsundelv skole 13 x 21 m 2009

Ballbane, grus Rotsundelv il Rotsundelv skole 26 x 50 m 2001

Sykkelbane Høgegga grendelag Høgegga boligfelt 2011

Orienteringskart Navn

O-kart Nordreisa il Sappen  Lindovara 1978/2004

O-kart Nordreisa il Snemyr    Snemyr 1980/95

O-kart Nordreisa il Storslett Storslett skole? 1983

O-kart Nordreisa il Loppevoll Garjala 1983
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O-kart Nordreisa il Storslett  Sagåsen 1988

O-kart Nordreisa il Reisadalen Vinnelysfjellet 1992

O-kart Nordreisa il Bakkeby Bakkeby 1978

O-kart Rotsundelv il Langslett Holmefjell 1990

O-kart Rotsundelv il Moan Moan 1980

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv  Helgeli 1987

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skolehaugen 1990

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Bankskogen 1996

O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skoleg.kart 1996

O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Sandbukt 1983

O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Langfjellet 1988

O-kart Sappen leirskole Sappen Haukijärvi 1995

Skøytebaner

Skøytebane på fotballbane Sørkjosen skole

Skøytebane på fotballøkke Høgegga, Storslett

Skøytebaner på ballbaner Rotsundelv skole

Badeplasser Beliggenhet

Badestrand ved sjøen, friluftsområde Kvænnes, Storslett

Badestrand ved sjøen, friluftsområde Flyplassen, Sørkjosen

Badestrand ved sjøen Vikastranda, Steinsvik

Badestrand ved sjøen Sandnes, Reisafjorden

Badeplass ved ferskvann Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen

Fiskeplasser for funksjonshemmede

Fiskeplass ved ferskvann Josvannet, Reisadalen
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6.2 Kulturbygg

Husets navn Eier Brukes til Byggeår Grunnflate Tilstand Beliggenhet Adkomst 
f.hem.

Rotsund krets
Bygdeheimen Bygdeheimen Grendehus 1945/80 Ca 200 G? Rotsund
Rotsundelv samfunnshus Rotsundelv samfunnshus Grendehus 1973/92 Ca 300 G? Rotsundelv Ja 

Bakkehus Rotsundelv og omegn 
sanitetsforening

? ? ? Rotsund

Rotsundelv skole Nordreisa kommune Skole, bibliotek 1961/ 130 +40 G? Rotsundelv Ja

Havnnes grendehus Havnnes Vest-Uløy by.lag Grendehus 1985 230 G? Havnnes Ja
Lykketun Ungdomslaget Lykken 1968 Ca 200 ? Hamneidet
Sjøstjerna Nordreisa kommune Grendehus 1965/ 93 Ca 100 G? Hamneidet
Bakketun Bakkeby ik Grendehus 1951/2005 Ca 300 M Bakkeby
Rotsund kapell Nordreisa kommune Gudstjenester, 

konserter
1932 G? Rotsundelv

Sørkjosen 
Gamlegården Fester: Sørkjosen 

bygdelag
Grendehus 1835/  196?/  

2005
160 Sørkjosen Ja

Sørkjosen skole Fester: Nordreisa 
kommune

Skole, kulturakt. 1950/ 98? 125 G? Sørkjosen

Lavvoer Kronebutikken Kulturakt 2011 Sørkjosen
Storslett krets
Kommunehuset Nordreisa kommune Kurs, møter 1979 G Storslett
Storslett skole Nordreisa kommune Skole, kulturakt. 1957/

67/86/ 2005
Storslett

Doktorgården Nordreisa kommune Møteplassen G? Storslett
Nordreisa kirke Nordreisa kommune Gudstjenester, 

konserter
1856 M? Storslett

Kildal leirsted Fester: Ymber. Framleie 
Kildal og Krakenes gr.l.

Grendehus, 
overnattingsturer

1957/ 88 280 M? Øvre Kildal
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Halti Nordreisa kommune Bibliotek, møter, 
kulturarr. 

2001 G Storslett Ja

Nordreisahallen Nordreisa kommune Møter, kurs, 
kino, kulturakt.

1988 356 G Flomstad, 
Storslett

Ja

Point (Ungdommens hus) Nordreisa kommune Kulturakt. 1930/ 84 250 M? Storslett
Storslett samfunnshus Nordreisa kommune Kulturakt., 

undervisn.
1969 540 M? Storslett

Moan skole Nordreisa kommune Grendehus 1997 110 G Storslett Ja
Sonjatun bo- og kultur Nordreisa kommune Kulturakt. 2004 G Storslett Ja
Nordkjos grendehus Grendehus 1985 130 G? Straumfjord-

eidet
LHL-bygget Fester: Nordreisa LHL Kulturakt. 

grendehus
1992 158 G Høgegga, 

Storslett
Snemyr – Kjelleren
Reisa Montesorriskole Reisa Montesorriforen Skole, grendehus 1975 125 G? Snemyr, 

Reisadalen
Kjelderen samfunshus Fester: Kjelderen 

samfunnshus AL
Kulturakt 2000 G Kjelleren, 

Reisadalen
Ja

Sappen 
Tørfosstunet Nordreisa kommune Museum 18- og 1900 M? Tørfoss, 

Reisadalen
Sappen skole Sappen leirskole AS Grendehus 1973 Ca 200 G? Sappen, 

Reisadalen
Storvik 
Storvik skole Grendehus 1950/ 97 CA 80 Storvik
Oksfjord 
Straumfjord grendehus Fester: Straumfjord 

grendehus BA
Grendehus ?/1996/2004 170 G Straumfjordne

s
Ja

Oksfjord grendehus Fester: Oksfjord 
grendehus AL

Grendehus 1981/ 97 300 + 430 G Oksfjordhamn Ja

Oksfjord skole, bygd 
sammen med grendehuset

Nordreisa kommune Kulturakt. ---/97 G Oksfjordhamn
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6.3 Organiserte aktiviteter i idrettslag

Idrettslag – aktivitetstall pr 1.01.2011

Lagets navn Aktivitetstall Ski Fotball Hand-
ball

Orien-
tering

Syk-
ling

Annet
6-19år 20år+ Sum

Bakkeby ik 8 75 83 X
Bocciaklubben Knall 10 34 44 X
Kjelleren if X
NMK Nordreisa 26 6 32 X
Nordreisa dykkeklubb 1 14 15 X
Nordr hundekjørerlag 0 9 9 X
Nordreisa il 490 157 647 X X X X X
Nordr innebandykl 6 4 10 X
Nordr kickboksing 33 13 46 X
Nordreisa rideklubb 15 21 36 X
Nordreisa pistolklubb 0 0 0 X
Nordr Tae Kwon-Do 31 4 35 X
Nord-Troms padlekl. 0 14 14 X
Nord-Troms trav- og kjørelag X
OSIL 57 96 153 X X
Rotsundelv il 130 107 237 X X X X
Ryttersportkl NOR 34 52 86 X
SUM 841 592 1433

6.4 Kart:  Eget vedlegg
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Anleggsoversikt pr 2011

Kart

S
ide 272



Rotsund – Havnnes

S
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Bakkeby - Ravelseidet

S
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Oksfjord - Straumfjord

S
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Storvik og Straumfjordeidet

S
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Sentrumsområdet

S
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Kjelleren, Sappen, Øvre Reisadalen

S
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/579-6

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 20.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
76/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - AS Vinmonopolet

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets 

salgsbevilling

Rådmannens innstilling

1. AS Vinmonopolet v/Trond Idar Nilsen gis salgsbevilling for brennevin, vin og øl med 
høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) fra Gammen varehus, Fosseng 2, 
9151 Storslett.

2. Bevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
3. Salg fra  AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl 08.30 til kl 18.00.  På dagen før 

søndag og helligdager skal salget opphøre kl 15.00.  Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  

Saksopplysninger

AS Vinmonopolet v/Trond Idar Nilsen søker om fornyet salgsbevilling for perioden 01.01.12 til 
31.12.15.

Vurdering

Det søkes om bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 
volumprosent (sterkøl).
For bevilling til Vinmonopolet gjelder ikke vandelskravene (§1-7b).  Det er heller ikke krav om 
at det skal være styrer og stedfortreder (§1-7c).
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§ 3-4 første ledd:  Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl 08.30 til kl 18.00.  På 
dagen før søndag og helligdager skal salget opphøre kl 15.00.  Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag.  Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være 
lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen.

Det er departementet som fastsetter åpningstidene for Vinmonopolet.
Bestemmelsene i § 3-4 første ledd angir de tidsmessige ytterrammene for salg fra 
Vinmonopolets butikker.  Åpningstiden er begrenset til kl 15.00 på dager før søndag og 
helligdager.  Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag og dagen før offentlige 
høytidsdager, dvs. 1. og 17. mai.

Salgstidene for Vinmonopolet kan ikke utvides utover de lovfastsatte tidsrammene som følger 
av § 3-4 første ledd, selv om kommunens fastsatte salgstider i dagligvarehandelen skulle være 
lenger.

Salg fra Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, 
påske- og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg 
og på folkeavstemning vedtatt ved lov.
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Nordreisa kommune
Postboks 174

7
9156 Storslett

Deres ref: Vår ref: Direkte innvalg: Dato:

Maylill Henriksen 11/00104 416 19 203 19.oktober 2011

Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling

Viser til Deres brev av 6. oktober vedrørende ovennevnte.

Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere
alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) i Nordreisa kommune utløper 31.12.2011.

Vi søker med dette om fornyet salgsbevilling for perioden fra 01.01.2012 til 31.12.2015, jfr.
Alkoholloven § 1 —6, for vår butikk på Storslett med adresse:
Gammen Varehus, Fosseng 2, Storslett

Vi imøteser underretning om kommunens bevillingsvedtak.

Vennlig hilsen

Trond Idar Nilsen
Konst. Kjededirektør

AS VINMONOPOLET Akersgata 51 Postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 OSLO
Telefon 04560 Faks 22 01 50 09 E-post: kundesenter@vinmonopolet.no
Bank 4201 07 10027 Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA
www.vinmonopolet.no
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/6242-26

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
77/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 -  Havna Handel 
A/S

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1
2 Målsatt tegning over salgsarealet

Rådmannens innstilling

1 Havna handel AS v/Einar Iversen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 
dagens butikklokale Havna handel, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Havna handel gis følgende salgsbevilling:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – 18.00.

3 Som styrer godkjennes Einar Iversen, som stedfortreder godkjennes Stine Iversen.
4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 

og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Havna handel AS v/Einar Iversen søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra butikklokale Havna handel.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 07.00 – 23.00
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 23.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 08.00 – 18.00

Butikklokalet oppgis til 480 m2 .
Varesortiment er et fullverdig dagligvareutvalg.

Einar Iversen søkes godkjent som styrer, med Stine Iversen som stedfortreder. Styrer og 
stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rustjenesten.

Uttalelse fra politi:
Einar Iversen godkjennes som styrer med Stine Iversen som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla.forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus—rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.
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Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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1.15?"1 Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

2.1)(' Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

3.5Z1 Målsatt tegning over salgsarealet.

4.

5. kl Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

6.

7.

8.E Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
10.1,4kikontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

11. Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

12. Finansieringsplan

13. Drifts- og likviditetsbudsjett

14i1 Rutiner for internkontroll

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

• 1 •

Sted, dato
,•"

sek) /7(

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg sarntykker i at det kan foretas en etterberegning av beyillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetnjwf: Havna Handei

Bevillingssøkers und rskrift, ev. tasIbøkg 5, 9152 SeIRKM~N
11:. 77 76 78 60 Fax: 77 76 781.811

_

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Benytt ev. eget ark
Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

A. Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak
Navn

Bostedsadresse

Postnr.

Telefon

Postnr.

C
Telefon

Poststed

Poststed

67326 c,

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Firmanavn OrganisasjonsnummerI

A. Reelt underliggende eierforhold

E-post

Kontoradresse po.stbe,Ls5
cL-ei

.r-E-:-.A/
E-post

' . o
Daglig leder/kontaktperson

Skattekommune

Skattekommune

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

Adresse

Telefon

t-101
Eiers navn

Adresse

1G.‘, r

Ci) ('‘

Telefon _ .

9.31)8V 3S-

ks V r-S-

/

E-post

LVki-

E-post

LYCY'SU)

Nr.702437 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Nei

c{1.1-‘04c)lat

Ja

I)( )1.,d s c
im,dir 1,4 r')cI

Fødselsnummer (11 siffer)

c1g3 42 3 355

Fødselsnummer (11 siffer). _ . _

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed

C

(.2 .ta
Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Pos)nr. Poststed,--

CJ I --SCP k,i() S-SN)

-frb/YY-5 .c>
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Styrer må være en fysisk person
Navn ..

F
..,,,;„

.....I rl Ck.r - ‘ \/< - ( -3 "C- ‘)
Bostedsadresse

---)i ' ic. v.t.,k: 9
Pos,t.Qr. t Poststed Skattekommune

rJe.? ct.
Telefon E-post

rvc,

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn c.

Bostedsadresse

(N. i
Pos,)iv. ststed Skattekommune

K.s iNr3r(kr-erc--(__
Tel

ettlE-post hetry

Butikkens navn

Stedsadresse

Postnr. Postst

Cn5),-

Butikklokalets størrelse

c-u)CL1_

m2

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Gnr. Bnr.

11:7-  '9+
Telefon

Utsalgsstedets åpningstid

Ønsket salgstid for alkohol

Hvis ja, oppgi type virksomhet

-

Eiers navn_

 
Adresse

Telefon

g (2-5-4\

Mandag — fredag Dag før søn- og helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

t'fi) ,›2 ?-). 67) O ct. tfz.) 2:3,(so
Då .t.sr: 26 ..(73 .61) 13 CFT

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?

Eiers navn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Nei Ja

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksornheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomfort.

Benytt ev. eget ark/planskisse

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Postnr. Poststed

I  c't  Dr152_ • c,_
E-post

(Wr 118,

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Bendw11
cy

•

11 m'

1 m'

TelmIsk ram
7.7 m'

Dusi

Gana
28 m'

damer
7 m'

Kerdar
75 m.

Lager
0.0 m'

15046 5414

Dag.igvarefirrehig
276.7 m'

20460

EI

1836
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/2196-16

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
78/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Marked 
Sørkjosen

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Coop Marked Sørkjosen
2 Tegning over salgsareal

Rådmannens innstilling

1 Coop Nord SA  v/Kjell Olav Pettersen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale Coop Marked Sørkjosen, Hovedveien 43, 9152 Sørkjosen.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Marked Sørkjosen selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 19.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 18.00.

3 Som styrer godkjennes Kjell Nilsen, som stedfortreder godkjennes Merete Næss.
4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 

og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Coop Nord SA v/Kjell Olav Pettersen søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra butikklokale Coop Marked Sørkjosen.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 19.00.  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 18.00.

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 19.00.  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 18.00.

Butikklokalet oppgis til 200 m2 .
Varesortiment er dagligvarer.

Kjell Nilsen søkes godkjent som styrer, med Merete Næss som stedfortreder. Styrer og 
stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Kjell Nilsen godkjennes som styrer med Merete Næss som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.
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Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

II •

'x
to.k.

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

14.t; Rutiner for internkontroll

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet..

Målsatt tegning over salgsarealet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene (.<s jv

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret). —

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingøø4rs un rskrift, ev. flYmastempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Kommunenavn og adresse

L‘&1"1 ,1 vIrt

64(.,,-‘,._1,+6± 4,..)-J-+.6L2fV-4 ti

[5  Ny bevilling

Navn

Adresse

Telefon E-post

Endring Virksomheten er overdratt:

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

tilfelle ja, hvilke?

rY-2 1379 t„,

A. BE

Navn

Bosted

Postnr.

Telefor

Adresse

cöÖ

ct7 7Ltj2QA4

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Firmanavn Organisasjonsnummer

,
Kontoradresse

Postnr. Poststed

Telefon E-post

974:
Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

,

9 ,-,-„, „,---, ,--p-,,,---
Telefon E-post

-9, - tO e.-- ly  .,..S—t '''
r"?,

,

Daglig !eder/kontaktperson Fødselsnummer (11 siffer)

'

C

Nr. 702437 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Postnr. Poststed

Skattekommune

Skattekommune

A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702438

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol)

(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Postnr. Poststed

7trei
dselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed

Dato

Org.nr.

Nei Ja

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

n/.7  
Potnr, Poststed

I ,=/.:-/ 1_,
Telefon E-post

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

-
Bostedsadresse

Postnr.

9 /  .92
Telefon

Butikkens navn

Stedsadresse

Poststed

Butikklokalets størrelse

e, ,t

4.-
E-post

2  6' o

Postnr. Poststed

;, - ,

m2

Postnr. Poststed

Slekts-/familietilknytning

Postnr. Poststed

Slekts-/familietilknytning

Skattekommune

•/'
/ . ,

Skattekommune •

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Benytt ev. eget ark

Gnr.

Telefon

7 ? ‘.../

Bnr.

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

Hvis ja, oppgi type virksomhet

Til kl.

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?

,

Mandag — fredag Dag før søn- og helligdag

Fra kl. Til kl.

Nei Ja

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomført.

Eiers navn

c o
Adresse

•
Telefon

? ,2

A,/

E-post

Postnr.

cj
/

Eiers navn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Poststed

Benytt ev. eget ark/planskisse

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/2194-18

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 20.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
79/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Prix 
Storslett

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Prix Storslett
2 Tegning

Rådmannens innstilling

1 Coop Nord SA  v/Kjell Olav Pettersen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale Coop Prix Storslett, Sentrum 22, 9151 Storslett.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Prix Storslett selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 18.00.

3 Som styrer godkjennes Helge Johansen,  som stedfortreder godkjennes Tatiana Samuelsen.
4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 

og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Coop Nord SA v/Kjell Olav Pettersen søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra butikklokale Coop Prix Storslett.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 22.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 20.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00 
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 18.00.

Butikklokalet oppgis til 800 m2 .
Varesortiment er dagligvarer.

Helge Johansen søkes godkjent som styrer, med Tatiana Samuelsen som stedfortreder. Styrer og 
stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Helge Johansen godkjennes som styrer med Tatiana Samuelsen som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
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rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

- - • •  11  4 • -

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

2.

3.

5.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over salgsarealet.

4.W1 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. -erL› -14-4

7. Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

ø

9. Bekreftelse fra MVA-manntaliet (Fylkesskattekontoret). 4e-

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoreq og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret). * X

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

(0

Sted, dato

-

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

-

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besorge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Bevilli er u cl rsk: ev. fir astempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Benytt ev. eget ark

Kommunenavn og adresse

11-4,71M. W1

.1)2c) -7-14

(.5,;1..‹..ne.k_JLo.j.,..* I  Aa*cigw g.cti

X Ny bevilling Endring Virksomheten er overdratt:

I  .  11  •

Navn

Adresse

Telefon E-post

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

'  /72 .  ?

A. Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak
Navn

Bostedsadresse

Postnr.

Telefon

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Firmanavn f,-, Or anisasjonsnummer

c..-5' A ,;7—936e 9 i2 2 -1)-7
Kontoradresse

Postnr.

Telefon

Telefon

Eiers navn

Adresse

•• •

•

Poststed

Eiers navn

Adresse

Poststed

.95  
Daglig leder/kontaktperson

K

A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

‘.5

E-post

E-post

Telefon E-post

'

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

,2•

E-post

—f.7)ti 5

Nr. 702437  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

"T\

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702438

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol)

(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

I Postnr. Poststed

Skattekommune

Postnr.

9.

/7"2

Postnr. Poststed

Dato

Org.nr.

Nei Ja

Poststed

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

j-1,472-C‘- C.;  
Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel
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Styrer må være en fysisk person
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

% 1-3 1-1,
Bostedsadres

‘' Gi
Postnr. Poststed Skattekommu/ne

,9 /5-2 c ,5 (1/ er7--xt
Telefon -post

7 ? ? tt‘:- 4:7)

/

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

777 :5g

Butikkens navr»

Stedsadresse

Butikkl o ka I ets størrelse

(4.~
Bostedsadresse

-
Postnr, Poststed

9 / 5.Z
Telefon

Postnr. Poststed

00 m2

Fodselsnummer (11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Utsalgsstedets åpningstid 6 2 2 9 ,-,-7, o
Ønsket salgstid for alkohol 9 2 t) .9 I
Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?

' Nei Ja
Hvis ja, oppgi type virksomhet

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomført.

Fra kl. Til kl.

Mandag — fredag Dag før søn- og helligdag

Fra kl. Til kl.

4. ,;";'2-

4."

-post

/-/

2

Skattekommune

ft./

Gnr.

Telefon

Bnr.

II

Eiers

L
Adresse

,
Telefon

77
Eiers navn

Adresse

Telefon

•

E-post

E-post

Postnr.

Postnr.

Benytt ev. eget ark/planskisse

Fødselsnr. (11 siffer)  /  org.nr. (9 siffer)

9
Poststed

/-z2

Fødselsnr. (11 siffer)  /  org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/6241-12

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
80/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Rotsund 
BA

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Coop, Rotsund
2 Tegning

Rådmannens innstilling

1 Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra dagens butikklokale Coop Rotsund , 9153 Rotsund

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Coop Rotsund selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 10.00 – 15.00.

3 Som styrer godkjennes Rita-Yvonne Bakke, som stedfortreder godkjennes Anne Kristine 
Mathisen.

4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.

5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 
og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 fra butikklokale Coop Rotsund.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00 
Dag før søn- og helligdag fra kl 10.00 – 15.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00 
Dag før søn- og helligdag fra kl 10.00 – 15.00

Butikklokalet oppgis til 66 m2 .
Varesortiment er et fullverdig dagligvareutvalg.

Rita-Yvonne Bakke søkes godkjent som styrer, med Anne Kristine Mathisen som stedfortreder. 
Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr. Himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Rita-Yvonne Bakke godkjennes som styrer med Anne Kristine Mathisen som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v.  Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus—rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
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rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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2.•

3.

4.

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr. oppgis, samtforetaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

5.

7.

8.

9.

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
v 10.1)( I kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

11.

12.

13.

14.

• - •

>< I

-

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over salgsarealet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

-

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt Q3ibigtRaef-t5VATMDg§stedet.
Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom def)figl.(Ø41',.aravvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning. Tlf./Fax 7C; 44 10

Sted, dato Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

20-13Ln d ;23 . 0 ct, If uållf)e
Ufullstendige søknader vil bli returnert

Kommunenavn og adresse

k),

60 d61v-ia e_k±c

15-isNy bevilling

Navn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

Firmanavn

Kontoradresse

Po r. Poststecr)

5 Latsana
Telefon E-post

r
Daglig7kontaktperson

kir a

A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

E-post

E-post

Nr. 702437  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702438

Endring Virksomheten er overdratt:

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder 9ver 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol)

Of. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

A. Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

Telefon E-post

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Orgarfisasjonsnurnmer

Skattekommune

Postnr. Poststed

Postnr. Poststed

Dato

Org.nr.

Nei Ja

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Elerandel
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn

Adresse Potnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Styrer må være en fysisk person
Navn

Bostedsadresse

PgAtnr. Postst

9 15-3 cet-Sa_-1
Telefon E-post

" 13  
•

I  .) a 1c-)

m2

Skattekommune

cci

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)
-

Benytt ev. eget ark

da

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

Utsalgsstedets åpningstid

Ønsket salgstid for alkohol

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?

Hvis ja, oppgi type virksomhet

Mandag — fredag Dag før søn- og helligilkdal.g

Fra kl. Til kl. Fra kl.

T 

C> C % , f \,,, C --- 6 C)
l 0  I '?-  c U

c  o 6 0
0 Cr) c) (5 6

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomført.

Nei Ja

Stedfortreder må  være  en fysisk person
Navn

't  L-ta4-1
Bostedsadresse

()LI.Nek
Postnr. Post Skattekommune

61. -Lund  rd
Telefon E-post

1-/

Fodselsnumrner (11 siffer)

_
_

navn

.
(c)6

Eiers
Benytt ev. eget ark/planskisse

Fødselsnr. (11 siffer)  /  org.nr. (9 siffer)

OrL  . n r—
Adresse Po r. Posts d

/
Butikkens navn 'LLA _ 3 671-5U

Stedsadresse
.C LLid

Gnr. Bnr.

Telefon

LL1l

E-post

o c re)-L nri
OC

Postnr. Poststed

I o".
, of5ur,,)d Telefon

g
Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer)  /  org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/3292-16

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 20.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
81/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Giævers 
landhandel

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1-

Giævers landhandel
2 Kart over salgssted

Rådmannens innstilling

1 Giævers landhandel / Johs H. Giæver AS  v/Thorvald H. Giæver gis bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 fra dagens butikklokale Giævers landhandel, 9159 Havnnes.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Giævers landhandel selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 16.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 14.00

3 Som styrer godkjennes Hege Bergfald Jakobsen. 
Giævers landhandel gis fortsatt fritak fra kravet om stedsfortreder.

4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.

5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 
og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Giævers landhandel/Johs H. Giæver v/Thorvald H. Giæver søker om bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale Giævers landhandel.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 16.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 14.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 16.00
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 14.00

Butikklokalet oppgis til 30 m2 .
Varesortiment er et fullverdig dagligvareutvalg med posttjenester.

Hege Bergfald Jakobsen søkes godkjent som styrer og Merethe Mortensen som stedfortreder.  
Giævers landhandel er i brev av 31. mars 2000 gitt fritak fra kravet om stedfortreder.  Fritak kan 
gis når en virksomhet er svært liten. Styrer har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rustjenesten. 

Uttalelse fra politi:
Hege Bergfald Jakobsen godkjennes om styrer med Merethe Mortensen som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla.forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
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nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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-

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn

A-3
Person navn Posisjon/stilling

Foretakets navn

Personens n vn Posisjon/stilling

L1
Foretakets navn

Persone s navn Posisjon/stilling

Foretakets navn

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

SO:n
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev.eget ark

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702438

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikksominneholderover2,5vol.prosentoghøyst4,7vol.prosentalkohol)

(jf.alkohollovenav2.juni1989nr.27)

o 3
- 3

Dato
Endring Virksomheten er overdratt:

Org.nr.

Postnr. Poststed

E-post

-

Har bevillingssøkerandre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?
Nei Ja

I tilfelle ja, hvilke?

Kommunenavn og adresse
,

Sk'

Ct.
Org. r.

3/5LtbS
Fødselsnr.(11 siffer) _

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Feralselsnr.(11siffer)

Joat
Org.nr.

121..å..4±

Ny bevilling

.•

Navn

Adresse

Telefon

I I • •

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

2.l Skatteattestfor søker,eier og andre medvesentlig innflytelseovervirksomheten,basert på skjema RF-1244fastsatt av Skattedirektoratet.

3. Målsatt tegning over salgsarealet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverteaksjonærer, med eierforholdenebekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret)og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

14.WI Rutiner for internkontroll

A. Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak

Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed

Telefon E-post

Firmanavn

Kontor dresse

fl-vnifv63
Postnr. Poststed

1 b l N r\I
Telefon E-post

-- 1-T7tdiqV
Daglig leder/kontaktperson

/










13.

Fødselsnummer (11 siffer)

Skattekomrnune

Organisasjonsnummer

671 LIO S-tiK

Skattekommune

NOk.6
ever. ne&

Fødselsnummer (11 siffer)

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)

A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

-

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

•

Sted, dato Bevillingssøkers underskrift, `ev.-firmastempel
yj;

Ufullstendige søknader vil bli r-bi•-nert 


Eiers navn

1V74-.e
Adresse

frviNIN-e,_5
Telefon E-post

- 7-7Woligob
Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Nr. 702437 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Elerandel

Postx Poststec7

A1

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed
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• • •

	

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel Utsalgsstedets varesortiment

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev.opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

..•••••-•  

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

AdressePostnr.Poststed

E-postSlekts-/familietilknytning

Navn

AdressePostnr.Poststed

E-postSlekts-/familietilknytning

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Benytt ev. eget ark

Mandag —fredag Dag før søn- og helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Styrer må være en fysisk person

NavnFødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Utsalgsstedets åpningstid

Ønsket salgstid for alkohol

ILF
o 109I

N
Posk. Poststed

9115-
Telef o

Skattekommune

No t

h e c,ct y .

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?
Nei Ja

Hvis 'a oppgi type virksomhet

Det stilles krav til fullstendig bygni gs essig adskillelse ellom ut I stedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette gjennomført.

rv
E-post

Stedfortreder må være en fysisk person • '
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

t-to Saa\\ _ —
Bostedsaksse

oTO Nb

	

Pgstnr. Postt Skattekommune

L 3 7kes-TrDU 1,\)!

	

Telefon E-post

0&b& ' Ct.11/0

Butikkens navn„

C
Stedsadres e

	

Po r. Poststed

	

II fivni
Butikklokalets størrelse

30 m2

Benytt ev. eget ark/planskisse

•

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

iJ
Adresse Postnr. Poststed

NN 11
Telefon E-post

Gnr. -4-72W440

Telefon Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/6239-18

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 16.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
82/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Hilberg Lilleng 
AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1
2 Målsatt tegning over salgsareal

Rådmannens innstilling

1.  Hilberg Lilleng AS v/Paul Vidar Lilleng gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe  
fra dagens butikklokale Hilberg Lilleng AS, Oksfjord, 9151 Storslett
2.  Salgsbevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
     I henhold til søknad kan Hilberg  Lilleng AS selge øl til følgende tider: 
     Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00.
     Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 09.30 – 18.00.
3.  Som styrer godkjennes Knut E. Lilleng, som stedfortreder godkjennes Paul Vidar Lilleng.
4.  For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa     
kommune.
5.  Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 

og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Side 312



Saksopplysninger

Hilberg Lilleng AS v/Paul V. Lilleng søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra butikklokale Joker Oksfjordhamn.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.30 – 18.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.30 – 18.00

Butikklokale oppgis til 153 m2.
Utsalgsstedets varesortiment er dagligvarer.

Knut E. Lilleng søkes godkjent som styrer med Paul Vidar Lilleng som stedfortreder.
Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr. himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rustjenesten.

Uttalelse fra politi:
Knut E. Lilleng godkjennes som styrer med Paul Vidar Lilleng som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven 
(alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene.  Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol.  Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre.  Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
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nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere.  Det er ikke
Fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessigperspektiv.
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Kommunenavnog adresse

‘‘--4::3-vv"WV\.1.AQ.

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
t1-1-1

h*-14

6diLkr‘cLå.+a 


Se egen veiledning for-utfylling-av-søknaden,..bl-nr. 702438

Søknad om Iting4ia
UNE

alkoholhold rikk gruppe 1
(Drikk som inneholder ver 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prose t alkohol)

(jf.alkohollovenav 2. juni 989 nr.27)1 0 NOV,2011
SAKSNR.

Virksomheten eovId ldtt.

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

EndringNy bevilling
Dato

Org.nr.

Poststed

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11siffer)

•
Navn

t L,k

Adresse Postnr.
i<= k tt.

Telefon E-post •

—4 k

Benytt ev. eget ark

- • • • II- • . •

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over salgsarealet.

4.X1Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

8.1'><1Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
10.  kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

14.W Rutiner for internkontroll

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?
X Nei Ja

I tilfelle ja, hvilke?

A. Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

Telefon E-post

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Firrnanavn

\ •

Kontoradresse

Postnr.Poststed

(TT

TelefonE-post

Daglig leder/kontaktperson

Organisasjonsnummer

-

Skattekommune

C =t

c-

Fødselsnummer 1 siffer)

• • -

A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingssøkersfiitåtfitd.titer~ A/S

c.‘ c ‘ ( -
,

Ufullstendige søknader vil li eturnert 


Eiers navn
(-)
LO

Adresse

t

Telefon E-post

c'kc

Eiers navn

Adresse

	

Telefon E-post

	

( ?)""3- r"5- •

Nr.702437 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Fødselsnr, (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed

( i

Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

4
Pcost‘nkr.\ Poststed
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Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

\ 2 S Z
Postnr. Poststed

Eiers navn

Adresse

S

Telefon E-post

Eiers navn

•

Adresse

Telefon E-post

B. Andre enn formelle elere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Benytt ev. eget ark

Styrer må være en fysisk person
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

 -,ct. 
Poststed Skattekommune

Telefon E-post

c'•

Utsalgsstedets varesortiment

-e  

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

l'Utsalgsstedatsåpningstid
1--

Mandag —Iredag

a ki Til k.

Dag.rfarsen- og nelhgoar

Fra kr

Ønsketsatgstid for.alkohoi
'

r..-1,›Harsoker ,;;.q.s3driftve..+_.;ziennaste~ndommen.det.,.stz»æs bevilInç ror,

Hvis ja, oppgt type virksomhet

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er

la

 •

Butikklokalets størrelse

m2

Fødselsnummer (11 siffer)

C

Gnr. Bnr.

Telefon

\ 1
Telefon E-post

Butikkens navn

Stedsadresse

Postnr. Poststed

• •
Stedfortreder må være en fysisk person

Navn

- R ,
Bostedsadresse

C:: •
Postnr. Po tsted

C

tr'

Skattekommune

,

Fødselsnr. (11

1C' _
Postnr. i Poststd--

t

Erer . ,r rvr:J

' E-Dost

TE--'1-jost

Telefon

Eiers navn

Tafe-tor

Benytt ev.

Fødselsnr. iffer<
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/812-23

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
83/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - ICA Nær 
Storslett

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, ICA Nær Storslett
2 Tegning

Rådmannens innstilling

1 ICA Norge A/S v/Ingun Syverstad gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 
dagens butikklokale ICA Nær Storslett, Høgeggaveien 4, 9151 Storslett.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan ICA Nær Storslett selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 18.00.

3 Som styrer godkjennes Henie Dalsaune, som stedfortredere godkjennes Anna Karlsen og 
Katrine Rasch.

4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.

5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 
og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

ICA Norge A/S v/Ingun Syverstad søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra butikklokale ICA Nær Storslett.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 22.00
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 19.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 09.00 – 20.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 18.00.

Butikklokalet oppgis til 540 m2 .
Fullverdig dagligvaresortiment.

Henie Dalsaune søkes godkjent som styrer, med Anna Karlsen og Katrine Rasch som 
stedfortredere. Styrer og stedfortredere har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at  bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rustjenesten.

Uttalelse fra politi:
Henie Dalsaune godkjennes som styrer med Anna Karlsen og Katrine Rasch som stedfortredere.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla.forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus—rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
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rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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2.

5.

6.

7.

8.

9.

‘>(

.)‹

14.V Rutiner for internkontroll

Sted, dato

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over salgsarealet. —

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekrefitelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

• 0  •

-

• -
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg sarntykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

'

Beyilli ssøkers unders ift, ev. firmastempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert

AS

Benytt ev. eget ark
Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

t"? .„

A. Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak
Navn

Bostedsadresse

Postnr.

Telefon

B. Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)
Organisasjonsnummer

r

Firmanavn

D ig leder/kontaktperson

Eiers navn

AdrnRsA

TelefO-ff

Eiers navn

Adresse

Telefon

Poststed

A. Reelt underliggende eierforhold

E-post

E-Eost

`,/rd-n
.c2c'

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

E-post

E-post

Nr. 702437 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Skattekommune

Skattekommune

Nei Ja

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)_

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

/2=7=7
Postnr. Poststed

 

Postnr. Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

Styrer må være en fysisk person
Navn

e
Boste .adresse

Postnr. Post_s,tes;,1

-/(;)-
Telefon E-post

Stedfortreder må være en fysisk person
Navp-7

Y. ’
Boste sadresse

it
Por. r. Pos ted

Telefon

Butikkens navn

Stedsadresse

Pognr. Poststed

Butikklokalets størrelse

/

(577`c

E-post

m 2

Postnr. Poststed

Slekts-/familietilknytning

Postnr. Poststed

Slekts-/familietilknytning

Skattekommune

Skattekommune

C's

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Gnr.

Tely,fon

(

Benytt ev. eget ark

Bnr.

Eie

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

Hvis ja, oppgi type virksomhet

-

Fra kl. Til kl.

Utsalgsstedets åpningstid

Ønsket salgstid for alkohol

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?
Nei

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomført.

E-post

E-post

Mandag —fredag Dag før sen- og helligdag

Fødselsnr11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fra kl. Til kl.

Postnr. Poststed

Postnr. Poststed

439

Ja

Benytt ev. eget ark/planskisse

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/6247-21

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
84/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Rema 1000

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Rema 1000, Storslett
2 Tegning

Rådmannens innstilling

1 Rema 1000 v/Elin Bakkehaug gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 
dagens butikklokale Rema 1000,  Hovedveien 14, 9151 Storslett.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Rema 1000 selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 18.00.

3 Som styrer godkjennes Elin Bakkehaug som stedfortreder godkjennes Andreas Bakkehaug 
Mikalsen.

4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.

5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 
og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Rema 1000 v/Elin Bakkehaug søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 
butikklokale Rema 1000.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 07.00 – 23.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 21.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00 
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 18.00.

Butikklokalet oppgis til 700 m2 .
Varesortiment er dagligvarer.

Elin Bakkehaug søkes godkjent som styrer, med Andreas Bakkehaug Mikalsen som 
stedfortreder. Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at  bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rustjenesten.

Uttalelse fra politi:
Elin Bakkehaug godkjennes som styrer med Andreas Bakkehaug Mikalsen som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla.forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus—rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
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rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg sarntykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Kommunenavn og adresse

11"3 LA-WU2.

JQ± 12 2411

Virksomheten er overdratt:

Eiers navn
_

t•• \\;
Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

c

(L-4
E-post

E-post

Nr. 702437  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702438

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol)

(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Pos(nr Poststed

Postnr.
_

Postnr. Poststed

Dato

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

I

Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel
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- • • . -

Eiers navn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Styrer må være en fysisk person
Navn •

,
'

Bostedsadresse

Postnr. Poststed

Telefo)::)-

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommunes

C't \ :jNL,
Telefon E-post

Butikkens navn

Stedsadriesse Gnr. Bnr.

Postnr. Poststed Telefon

Butikklokalets størrelse

I.
E-post

L
m2

Skattekommune

q1C..

Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Lt9Q-ed:511

Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fodselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)
,

Benytt ev. eget ark

L

Utsalgsstedets varesortiment

6-UL b

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

Utsalgsstedets åpningstid

Ønsket salgstid for alkohol

Mandag — fredag Dag før søn- og helligdag
Fra kl. Til kl.

Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?

Hvis ja, oppgi type virksomhet

-

Eiers

Adresse

•g •
Telefon

REYk(f)(")rvi

cfi
E-post

Fra kl. Til kl.

Nei Ja

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og ovrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomført.

(:)k; 9.5-

Postnr. Poststed

1\1 u

Eiers navn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Benytt ev. eget ark/planskisse

Fodselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/6246-27

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 20.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
85/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Storslett 
Mathus AS - Spar

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Tegning
2 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 Spar Storslett

Rådmannens innstilling

1 Storslett Mathus AS v/Lill Adriansen gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 
fra dagens butikklokale SPAR Storslett,  Gammen varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.

2 Salgsbevillinga gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad kan Storslett Mathus SPAR selge øl til følgende tider:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00
Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 09.00 – 18.00.

3 Som styrer godkjennes Lill Adriansen, som stedfortreder godkjennes Per Helge Olsen.
4 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune.
5 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 

og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Storslett Mathus AS v/Lill Adriansen søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 
1 fra butikklokale SPAR Storslett.

Vurdering

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Utsalgsstedets åpningstid:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 23.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 21.00

Ønsket salgstid for alkohol:
Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00  
Dag før søn- og helligdag fra kl 09.00 – 18.00.

Butikklokalet oppgis til 800 m2 .
Varesortiment er dagligvarer, ferskvarer, ferdigmat. Catering.

Lill Adriansen søkes godkjent som styrer, med Per Helge Olsen som stedfortreder. Styrer og 
stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre 
kontroller pr år.
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Salgstiden ble endret.  Det kan selges øl i følgende tidsrom:
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl 20.00
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kr.himmelfartsdag fra kl 08.00 – kl 18.00.

Det er innhentet uttalelser fra politi, sosialtjenesten og rustjenesten.

Uttalelse fra politi:
Lill Adriansen godkjennes som styrer med Per Helge Olsen som stedfortreder.

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus-og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla.forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
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rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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-

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn •

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)
Ok.tez,‘ a

Org.nr.Foretakets navn

°rg n (23-1Setbk.

Kommunenavn og adresse Se egen velledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702438

1•) .tv‘

"ibok

5 sAt-t,x4,-å-644; (

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1
(Drikksominneholderover2,5volprosentoghøyst4,7volprosentalkohol)

(jf.alkohollovenav 2. juni 1989nr.27)

C) I

I (C)

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)
Ny bevilling Endring Virksomheten er overdratt:

Dato

Foretakets navn Org.nr. • . • •
Navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Adresse Postnr. Poststed
Foretakets navn Org.nr.

Telefon E-post
Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

•
Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev.eget ark
Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

Nei Ja

I tilfelle ja, hvilke?

gtIkK)(3, D'av kiu Gs•-3-6,wk'ac4ZG'yLØ•4,,

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over salgsarealet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

f)<Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av.aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-

kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringskontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

Bevillingssøker er et enkeltpersonforetak

Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed

Telefon E-post

Kontoradresse

(

Poster. Post9Xed

_
-r-

Telefon E-post

T I. • ,
Daglig leder/kontaktperson

I • - •










Fødselsnummer (11 siffer)

Skattekommune

Skattekommune

il

c. 1 2

Fødselsnummer (11 siffer)

Bevillingssøker er et selskap (Fylles ut dersom driftsselskapet er et AS eller et annet selskap med delt ansvar)

Firmanavn Organisasjonsnummer

-11111 0. 4 ,e. . •-

	

9 e 'L(.0

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohol på utsalgsstedet.
Jeg sarntykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et awik mellom
tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingssøkers underskrift, ev.firmastempel

	

Sk(s. )gctk \...kAX C
Ufullstendige søknader vil bli returnert 


A. Reelt underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn

()%11.6 \)4  S_C',‘ U) jj

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

Nr. 702437 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-2008

E-post

Postnr.c10 t,

A

Postnr.

\.;,; rv
E-post

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

c't ocick
Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Poststed
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• II •

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Elerandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev.opplyses om slektskaps-/familieforhold melom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Utsalgsstedets varesortiment

Beskrivelse av salgsstedets driftskonsept

 -"Q3.1"Ck..å -V r

“2, yvIA CCVL?.5i,vt_

tryle a .„ e"Q  r--\.tv N  sz__Y-

Benytt ev. eget ark

Mandag —fredag Dag før søn- og helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.
Styrer må være en fysisk person

Navn Fødselsnummer (11 siffer)

)-5)

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

qk ST(Asuk—

Telefon E-post

Lffi). LL 


Utsalgsstedets åpningstid OcO 3 c)0 oqsco R Leo
Ønsket salgstid for alkohol co 20.e(--) cqC 12 cO
Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for?

Nei Ja
Hvis ja, oppgi type virksomhet

Det stilles krav til fullstendig bygningsmessig adskillelse mellom utsalgsstedet og øvrige virksomheters lokaler. Beskriv hvordan dette er gjennomfort.

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

LJ
Bostedsadresse

Fødselsnummer (11 siffer)

(

Postnr. Poststed Skattekommune Benytt ev. eget ark/planskisse

CtV;)\ S‘,10k5 NOR.

Adresse

E post

Eiers navn

GIvNm6\;

Telefon 1- )  .(9 Ct.

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

ckq

	

Postnr. Poststed

	

qi S'Tct LiA-r

Teleton E-post . .‘

ioQÇq•Z

Butikkens navn

Stedsadresse Gnr. Bnr.

i"13N4 Lk.3
Postnr. Poststed Telefon

ctisk STe)SUG-1T. LiSe

Butikklokalets størrelse

2oo m2

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4483-3

Arkiv:                U60

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 15.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
86/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling til jubileumsfest 30.desember 2011 - Oksfjord og 
Straumfjord il

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning
2 Tilleggsopplysninger til søknad om skjenkebevilling 30.12.2011

Rådmannens innstilling

1. Oksfjord og Straumfjord il v/Rune Bjerkli gis skjenkebevilling for øl og vin 30.desember 
2011 på Oksfjord grendehus.

2. Det kan skjenkes øl og vin fra kl 20.00 til kl 02.00.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Saksopplysninger

Oksfjord og Straumfjord il v/Rune Bjerkli søker om skjenkebevilling for øl og vin 30. desember 
2011 til jubileumsfest på Oksfjord grendehus.

Vurdering

Oksfjord og Straumfjord il har 75 års jubileum i 2011. 
I den forbindelse søkes det om skjenkebevilling til jubileumsfest for idrettslagets tidligere og 
eksisterende medlemmer.  Det søkes om skjenking innenfor kommunens maksimaltid.
Det forventes at 100 personer vil delta. Det vil bli servert mat og det avkreves betaling for 
arrangementet.  Aldersgrense er satt til 18 år.  Arrangementet skal være på Oksfjord grendehus
og skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng.
Det opplyses ikke i søknaden om hvilke planer idrettslaget har for vaktholdet.
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I søknaden fra Oksfjord og Straumfjord il står det følgende:
”Servicekontoret vil ikke bidra med informasjon om hvor mange vakter som skal være på 
en fest.”

Servicekontoret har ikke noen krav om hvor mange vakter som kreves for å arrangere fester
eller andre tilstelninger i private grendehus/samfunnshus.  Krav om hvor mange vakter og hva 
slags type vakter det skal være på slike tilstelninger må komme fra politiet eller eventuelt 
huseier. 

I søknader om skjenkebevilling for en bestemt anledning skal det beskrives hvilke type 
arrangement (for eksempel julebord, jubileum, avslutning etc.), hvem som er målgruppe og hva 
aldersgrensen er for arrangementet.  Det må også opplyses om hvor mange personer arrangøren 
forventer vil delta, om det blir servert mat og om det avkreves betaling for arrangementet.
I tillegg skal arrangøren beskrive hvilke planer de har for vaktholdet.

Politiet er i brev av 15. november 2011 bedt om å komme med uttalelse til søknaden.

Oksfjord og Straumfjord il har den 16. november kommet med følgende tilleggsopplysninger 
(vedlegg 2):
”Det blir en – 1 – vakt per 20 personer (ca 5 totalt).  I tillegg blir det 2 brannvakter som vil vite 
hvor brannslukningsapparater er og nødutganger er.”

Uttalelse fra politi:
Ronny Lilleng godkjennes som skjenkeansvarlig.
Dette under forutsetning av at skjenkeansvarlig er kjent med alkohollovens bestemmelser
om skjenking.
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Kommunenavn oa adresse

7/F( 5d

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for &I bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 1-6). SAXSNR.

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja .NR.

•

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

14 NOV.2011

;"•sj.

Antall liter

/00
Antall liter

3.0
Antall liter

:

Navn

,76
Fødselsnr.(11siffer)/Org.nr. (9 siffer)

Adresse Telefon

Postnr.

7S1
Poststed

Postnr. Poststed

/s7
Skjenkeansvarlig (må være fylt 20 år)

Bostedsdresse

41-21e,_ 0 5

E-post

- . -

Navn

",Z),,;.

E-post

Postnr.

?/(r-

-

Stedets navn

9;- 66' 9'ir

Stedsadresse

f/dys,1

Telefon

•

Telefon

/,174- Öd I

Postnr. Poststed

Poststed

7r7
Eier/utleiers navn

Adresse

Fødselsnr.(11 siffer)

Telefono,>,

( 7i>7

:

—

Fødselsnr.(11 siffer)

Or 7-c)

Direkte telefon

(h)

Fødselsnr.(11 siffer)
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Inne Ute
Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7.vol.prosent)

E>d'Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl.Til kl.Fra kl. Til kl.
Alkoholholdig drikk gruppe 2

	 t(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

LI
1.,K3Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl.Til kl.Fra kl.

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Til kl.

..




"f• ,••





Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?




Vil det avkreves betaling for arrangementet?




0 0 X Ja Nei JaNei
Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?




Vil det avkreves betaling for arrangementet?





Ja Nei JaNei
Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?




Vil det avkreves betaling for arrangementet?





Ja Nei JaNei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.
(beskriv)

.S•

„.

OfIL

(-6

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
, alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, dato

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

as. 1 •

Bevillings ers nderskrift, . firmastempel
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Inne Ute
Fra kl. Til kl, Fra kl. Til kl.

wfj Alkoholholdig drikk gruppe
141^,-I(over 2,5 volprosent og høyst 4,7.volprosent)

1-7 Alkoholholdig drikk gruppe 2
	 1(over 4,7 vol.prosent og under 22 voLprosent)

WØnsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

E
Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

n Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Dato Dato

/
Dato Dato

Dato

Forventet ant. personer

0 0
Forventet ant. personer

Vil det bli servert mat?

Ja

Vil det bli servert mat?

Ja

Vil det bli servert mat?Dato Forventet ant. personer

Nei

Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

.A

Ja Nei Ja Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.
(beskriv)

NOP 'SAKOMMUNE
, +

—

fl

DOK NR

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoho lovenog dens forskrifter blir overholdt.

A K.K DE

v- -

eij 4<d if

45k

-v—

Bevillingsers nderskrift, qw.firmastempel

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3781-6

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
87/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - Milano Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Milano Nordreisa
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Milano Nordreisa v/Sahin Celep gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra 
Milano Nordreisa,  Sentrum 6,  9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad 
m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Milano Nordreisa har et fullverdig
mat/menytilbud.

3 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
I henhold til søknad gis Milano Nordreisa følgende skjenkebevilling:
Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 12.00 – 23.00 mandag – lørdag 
Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 14.00 – 23.00 søndag/helligdag
Brennevin (gruppe 3)  fra kl 15.00 – 23.00 mandag – lørdag
Brennevin (gruppe 3) fra kl 17.00 – 23.00 søndag/helligdag.

4 Sahin Celep godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Kenan Güven.
5 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
6 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Milano Nordreisa v/Sahin Celep søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 
fra  Milano Nordreisa,  Sentrum 6, 9151 Storslett.  Det søkes ikke om skjenkebevilling utendørs.

Rådmannen har ut fra delegert myndighet gitt daglig leder Sahin Celep serveringsbevilling for 
Milano Nordreisa.  Daglig leder har gjennomført og bestått etablererprøven.

Rådmannen har i brev av 02.12.11 gitt Milano Nordreisa v/Sahim Celep tillatelse til å drive på 
tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode avgrenset til tre måneder fra 01.10.11.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Mandag – lørdag fra kl 12.00 – 23.00.
Søndag/helligdag fra kl 13.00 – 23.00.

Milano Nordreisa ønsker følgende skjenketid:
Øl og vin fra kl 12.00 – 23.00 mandag – lørdag 
Øl og vin fra kl 14.00 – 23.00 søndag/helligdag
Brennevin fra kl 15.00 – 23.00 mandag – lørdag
Brennevin fra kl 17.00 – 23.00 søndag/helligdag.

Skjenkeareal innendørs:
Restaurant 200 m2 - 46 gjesteplasser.  

Sahin Celep søkes godkjent som styrer, med Kenan Güven som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at  bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Milano Nordreisa har et fullverdig mat/menytilbud.

Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Sahin Celep godkjennes som styrer med Kenan Guven som stedfortreder.
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Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven 
(alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus - rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelese fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

10.

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. •

8.

11.

12.

13.

14.

><

><

Sted,

><#

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Firrnaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet. Er; iff

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

ed s ' e ' er, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) qg har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret). C (),Prr lyk, N

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

"7/ j'

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

e41
Ufullstendige søknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Antall liter

Antall liter

Antall liter

Benytt ev. eget ark

Kommunenavn og adresse

fiCir Of(?(,IP 1v-1 bic s 4)8

Ny bevilling

• . •

Navn

Adresse

 

- o -

Endring

ugs.../u
Telefon ?? 7s_ E-post

n'L,s r

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

A.  Bevillingssøker>  er en privtatperson
Navn A

.//14,;(c /2 ,Pl:761?

Bosted aesse

fIL LiSLik
Postnr Poststed

ff/Y>Y5

Te efo E-post

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

FirY-7,2r4 it)C5 A;r:' )/;>?L---

Konyz...1Leieuer 74.1

Postep r Poststed

Telefon E-post

o(i>
Dagligleder/kontaktperson

/:=P

Adres
/A;i9 £).5./9/1Y '71

Telefc, f c, E-post

Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

/ 51'9/,',/Y

A. Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eierern

Nr. 702431  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknad om s*nke

Posy.,r.
W

Virksomheten er overdratt:

Skattekommune

Postnr,

Postnr.

Postnr.

P

e tillina-
• .alkoholiOn'av 2. junilb89nn  

Org.gx,_

Poststed

Nei

Skattekommune
/(1„;j:'  rr? ift2

F4selsnr.,(11siffer) / orq.nr. (9 siffer)

Y4./ -

Potr9r,.7 Poststed
1"

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Poststed

Dato

Ja

Fødseisnummer (11 siffer)

Or,gappasjonsnurnmer

Y7- ..375e Vyv

F0dselsnurrinkr411 siffp,4)

-

Eiffirandele,.

(C);
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/famifieforhofd mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

Styrer må være en fysisk person
Navs/91i1iki o (Le..

Bostedsadresse

7r. Postste

d Hi•tt,fiti
E-post

Teql2L( qc(
11  • • •

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

Navn

Stedsa resse

G
BostdNdresse

o& 7 P30L-(s
Postn9._ Poststed

J03 R r‘f ?`"(Sisk)as
TelefonsE-post , ( 6

RIpuo /Uotweg7J,9

Postrt7 /3 _ Poststed

<fro
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Postnr.

Slekts-/familietilknytning

Postnr.

Slekts-/familietilknytning

Skattekommune

Gnr.

Poststed

Poststed

Skattekommune

Xx•ivvik-

Bnr..

7

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødsejsnummer (11 siffer)

ogg-?

Fødselsnummer (11 siffer)

1 ffobS--0

Benytt ev. eget ark

Telefon

9

Benytt ev. eget ark

Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer øl

Alminnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse

i 4/  r C frIe /2 C /

Utendørs (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc

Skjenkestedets åpningstid

Ønsket
skjenke-
tid for:

Eiers navn

Telefon

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

Areal i m2

Bostedsaotrse

A) t..)/L-1

Inne

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Ute

II •

S Ei beiti "

E-post

E-post

/

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)

Tilsvarer brennevin

Totalt

Mandag — torsdag
Fra kl. Til kl.

i o

Postnr.

Fredag — lørdag

Fra kl. Til kl.

Poststed n

J7CliZji Err

Poststed

m2 Ant. gjesteplasser

Benytt ev. eget aff</planskisse

Søndag/helligdag
Fra kl. Til kl.

iSo 0 ,23 0 0
Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

/9Z,e`

Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

Inne (fra kl.) Inne (til

hi(x) Q3CPc
Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

/7-C".h.) 30-0

Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/4825-19

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 07.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
88/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - BIOS A/S - Galleriet

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Bios AS galleriet
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Bios A/S – Galleriet v/Dag-Arne Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl , vin og 
brennevin fra Bios - Galleriet,  Sentrum 5, 9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad 
m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Galleriet har et fullverdig mat/menytilbud.
3 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2)  fra kl 11.00 til kl 02.00 og bevilling
      for skjenking av brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.
4 Dag-Arne Johansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Jane Johansen.
5 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
6 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Bios A/S – Galleriet v/Dag-Arne Johansen søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin fra  Bios Galleriet, Sentrum 5, 9151 Storslett.  
Det søkes ikke om servering utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Fra kl 13.00 til 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag.

Galleriet ønsker følgende skjenketid:
Øl, vin og brennevin fra kl 11.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag.

Skjenkeareal innendørs:
Galleriet  er på 310 m2   og har 250 sitteplasser.   

Galleriet betegnes som diskotek, ”livepub” for voksen ungdom.  
Dag-Arne Johansen søkes godkjent som styrer, med Jane Johansen som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift  for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Galleriet  har et fullverdig mat/menytilbud.

Det er bedt om uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Dag Arne Johansen godkjennes som styrer med Jane Johansen som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven 
(alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus—rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
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blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

1.

2.

3.

4.

6.

7.

o.

‘1><..

8.1 Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

11. Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

12. Finansieringsplan

13. Drifts- og likviditetsbudsjett

Fi rmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).
"

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

14.X Rutiner for internkontroll

Sted, dato
,

( 11

-

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et awik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fodselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel J14;

AIS
9156

Kommunenavn og adresse

t3
 

v'+A

.3(Jt‘ (

51;

4.19..±41Q,4-

Navn

Adresse

Telefon

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

Adresse

Adresse

Adresse

-

Endring

Firmanavn

Kontoradresse «

E-post

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

Postnr„

( , - i f  ..2. (-; K1371, 1, biE 72st
Telefon

Daglig leder/kontaktperson
-bt ' '''' 1  4‹...  '14?"1,1‘..,  4 1\,_I+1.

A. Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navn,-;«

Adresse

Telefon

Eiers navn

k..

TelefTi4; ;zt.,6,., 3
Eiers navn

'

E-postTelefon

1-(7. ̀1
Eiers navn

?„e,/

f
Jft

Telefop, 4  41,1",

E-post

N." "?

E-post

E-post

Nr. 702431  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknad om skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Postnr.

Virksomheten er overdratt:

Skattekommune

Pqstnr.,,

frn

Fp5,pelsn4(1,1 sifferl nrn.nr. (9 siffer)

Postnr. Posisted

Postnr.

Pqstnr.
-^-j,«

Poststed  c 1,6

Nei

Focf,selsnr. (11 siffer) / o/4:91: (9 siffer)

postted
iTc;g1) r.

Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)
C.."( 1;t1 —

Poststepr„.„..i. „ rr
Føcj,selsnr. 1„1,,,sigpr) org.n.r. (9 siffer) Eierandel

11;;
Poststed

1,f-p7"

Dato

Org.nr.

Ja

Or„ga,9isasj9hsnurnmes,

/2«,

Fødselsnummer (11 siffffll

Eierandel
„

Eierandel

52

Eierandel

").‘
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Styrer må være en fysisk person
Navn "7

Bostedsadres

Pos(7r)52
Telefon .

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

Bosteds dresse ,

)146 2
Pos nr. Poststed

‘)
Telen  E-post

Navn

Stedsadresse

/16.t/M 7

Poststk ,

I3Ø/17 

- . -

E-p st k

C.4.4-tteC&

v , - - - -et, )- f - t - t 4 A 4 ' - )
Postnr. .—? Postst)d ,....._, - .----

i
7'.'•

„....., , , 1 .--

/

Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

V;-15(T 7 141/

Skattekommune.

Gnr.

'nt

Skattekommune

rd
(y=.-~,. (71

7

Fødselsnumrner (11 siffer)

Benytt ev. eget ark

•Immr,

Fødselsnummer (11 siffer)

Bnr.

Benytt ev. eget ark

Utendørs  (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

,

Eiers navn

Bostedsadres

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

_
///t,

Telefo E-post

n:77

E-post

Ade4
Postrirl,

Postnr.

Poststed

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer )/ org....r4. (9 siffer)

(-)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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TEGNFORKLARING

Brannslukkeapparat

Brannslange

Detektor

Brannmelder

Alarmklokke

Nødutgang

DU STÅR HER

ClL f

JE 6-6W-e4eJ2)

BIOS KAFETERIA
Dato: mars 2003
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/4830-25

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 07.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
89/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - BIOS A/S - Kafè, restaurant, platå/hems og 
uteservering

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Bios kafè, 

restaurant,platå/hems og uteservering
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Bios kafè, restaurant, platå/hems v/Jane Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin fra Bios kafè, restaurant,  platå /hems, Sentrum 5, 9151 Storslett,  i lokalene 
som beskrevet i søknad m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Bios kafè, restaurant, platå/hems har et 
fullverdig mat/menytilbud.

3 Bios kafè, restaurant, platå/hems gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på 
område beskrevet i søknaden m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti 
enn 2 meter.  Serveringsområdet skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

4 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin 
(gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

5 Jane Johansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Dag-Arne Johansen.
6 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
7    Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 

de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Bios A/S Kafè, restaurant, platå/hems søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin fra  Bios , Sentrum 5, 9151 Storslett.  Det søkes om skjenking av øl, vin og brennevin 
utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Fra kl 09.00 til kl 22.00 mandag – torsdag, 
Fra kl 09.00 til kl 02.00 fredag – lørdag.  
Søndag/helligdag fra kl 12.00 – kl 22.00.

Bios kafè, restaurant, platå/hems med uteservering ønsker følgende skjenketid:
Øl, vin og brennevin fra kl 11.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag

Skjenkeareal innendørs:
Kafè 277 m2   - 100 gjesteplasser.  
Restaurant 105 m2 - 80 gjesteplasser. 
Platå 45 m2  - 40 gjesteplasser.
Hems 18 m2 -  12 gjesteplasser.

Skjenkeareal utendørs:
Uteservering er til høyre for inngang pluss inngjerdet område. Totalt 100 m2.

Lokalet betegnes som kafè, restaurant, selskapslokale for lokalbefolkningen, turister og andre.

Jane Johansen søkes godkjent som styrer, med Dag-Arne Johansen som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31.desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Bios kafè, restaurant, platå/hems har et fullverdig 
mat/menytilbud.
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Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.
Uttalelse fra politi:
Jane Johansen godkjennes som styrer med Dag Arne Johansen som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått
kunnskapsprøven (alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

•  11  • •  11

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

"xf Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

3.W1 Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

4. X Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

‘>‹'

x'

Sted, dato

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor
„  Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.
7 .

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

14.w Rutiner for internkontroll

-II

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Bevillingssøkers underskrift, ev,firmastempel i

AVS,. 

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Benytt ev. eget ark

Antall liter

Antall liter

Antall liter

Kommunenavn og adresse

1\.'i ,:-=- --‘,',L-e;...;ei.„ te:-C-vVi V   % k...!,- ;:a.å.

1 .2,9, L.5  i 74-1-1
ell5 ie ,-' -1--L-a

Se  egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

—

\---7-702431

Søknad om
(jf. alkoholloven av

Q-bi1

Virksomheten

Postnr. Poststed

i  alkoholloven? ri

Skattekommune

Skattekommune  N  ,

4-,_

skjenkebevallmg
2. juni1989 nr.27)

Dato
er overdratt:

Org.nr.

3o - a.:")._.

 

i . (:).-426,2,-
._  .  _ • . - .

E-post

fra før med hjemmel

E-post

eller  forening

rr
E-post  -

'SX)(1#/"`':'.,

Ny bevilling Endring

Navn

Adresse

Telefon

Har bevillingssøker andre bevillinger

I tilfelle ja, hvilke?

A.  Bevillingssøker er en privatperson
Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed

Telefon

B.  Bevillingssøker er et foretak, lag
Firmanavn , ,"'a ,

/
11  —  ,.,--) i"),:7'JL)

Kontoradresse
/,  eit '.-v ';1

Postnr. Poststed

'
i  I 1

firi% 7-,/,;6?:i:.:.
Telefo  --, ,, .,,,. .1"

t ; 7 ‘" 1 L,
Daglig leder/kontaktperson _Fødselsnumn-

3.  Eierforholdet ved skjenkestedet

A.  Reelt, underliggende eierforhold

Nei Ja

Fødselsnummer  (11  siffer)

Organisasjonsnumrner
f_, . "' ' ° ' :,•,,) ," -,

(11 ciff =w1

c)ui(-„,-/

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel  i  prosent.
Eiers navn

•  i,-'''.. Foqselsnr.  (11  siffer) /_qr r.  (9  siffer)
q -.1.-.,,,:;...3 7, t,i --5

Eeranclel 
Adresse -,

"'r::; kt7.-?/, :`-rdii4,1,-,-
Postnr.

- !- ; s
Postated  __,7

fi7 A-'4,r
Telefon E-post

Eiers navn
:'g_;

.7-C.C11,1;iiift(-,Ci,= .
Fødselsnr.  (11  siffer/ org,nr.  (9  siffer)

1 i 5.i?
EieraFdel

.12,,,,i.J.z_
Adresse  ,

%
:,/,!,4.119 ' 4

;
Pognr.  ,,,,,

4 i
Poststed  ,_.,

,L4'''--) ,' ,"  , .../'-1 t.-
Telefon,,  ,,

„..:  ;
1 ..,.1),,,.,7) ) i

E-post

Eiers navn 7 Foqselsnr.  (1  siffer)  /  org.pr.  () sMer) Eiera el

Adresse

1 (:;---4.- ,

Postnr.
4,-( 16

Post§ted

Telefon t

1-17:5217-1 '7-
E-post

Elers navp..-N  , :
•:,",)(,"1.-pi,- k17,1-e, ,. ..,-4.-k:14... 4%n.

Fsdselsnr. 114ffer)  /  orq.nr.  (9  siffer) Eierandel

Adresse , I
l' • /

Postnr.
,,•-,

--.7(
Post,sted

17‘,-1.*7- r; 4 -- - -t
Telefon, 1 -'' .

q i '.9 1 fq ' - 6. t,
E-post

Forlag: Sem  &  Stenersen Prokom AS,  Oslo 1-2008
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

Styrer må være en fysisk person
Navn

Bostedsadresse

Postn. Poststed

1 j wrf
Telefon E-post

1

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

ï)i 4n
Bostedsadressei

Postn .

16',2
Telefon

ci13`1617-6;

Navn

U/s)
Stedsadresse

A
Postnr. Poststed

Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

e-41

,
i.

Postste

E-post

at-"f‘ ‘-(--)/1,62.(A*0`)

bem

<-14e -62u-ct;

4
Gnr.

Postnr.

Slekts-/familietilknytning

Postnr.

Slekts-/familietilknytning

Skattekommune

1-C-,17k,

Skattekommune

,

Poststed

Poststed

Bnr.

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

I .

Fødselsnummer (11 siffe0

eg tr,

Telefon

Benytt ev. eget ark

(41,r,.'-fri

Benytt ev. eget ark

Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer øl

Alminnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)
Benevnelse

Utendørs (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

e

1;,). e e›.-/

Ønsket
skjenke-
tid for:

Eiers navn

Bostedsadress

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

J

'el3s

Areal  i  m2

Skjenkestedets åpningstid

Telefon

r ' f./.7•

Inne

Alkoholholdig drikk gruppe
(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe
(over 4,7 vol.prosent og
under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

•

--7

E-post

E-post

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Ute

Mandag — torsdag

Fra kl. Til kl.

1

2

3

Inne (fra kl.)

i).()
Ute (fra kl.)

Inne (fra kl.)

Ute (fra kl.)

I ,o
Inne (fra kl.)

ti
Ute (fra kl.)

i

AlkohoIholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin

Postnr.

Postnr.

Poststed

<=

Poststed

m2 Ant. gjesteplasser

Totalt .5 frit, Benytt ev. eget ark/planskisse

Fredag — lørdag Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

.z)(o,2 1;%-(A)
.

c'
Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

(5. < .0 (-) itc 5 i5 c)2.i.,c,
..t ),: c.),,,..,, ..,

Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

az 6,I, rk - tr i i;:3  
Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

, e",4
0 Å, & ) I U. 6) 6 i 'I. i)t) C'2, b c '.. ; )
Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

i i; .c.c,,-,

(>2. t;t5

&&

ti1)(..,

l

c-,,,()`...,Ir
Inne (til kl.) Inne (fra kl.)

(t
Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

c,2 ou -r / .,-)£:,

t,',.(i';if,:l.)

(:)2.,;(:,, (52,‘ z.,
Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (.gt kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

,;(% (-›;

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

61 6;)
-7

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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KJah'

TEGNFORKLARING
Brannslukkeapparat

Brannslange

Detektor

Brannmelder

Brannteppe

Alarmklokke

Nødutgang

DU STÅR HER

BIOS KAFETER1A
Dato: mars 2003

Pc-f/friL)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/4815-17

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 11.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
90/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - Grillstua mat & vinhus A/S

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Grillstua mat & vin hus AS
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Grillstua mat & vinhus A/S v/Geir Åge Hansen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin fra Grillstua mat & vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet 
i søknad m/vedlegg.  

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Grillstua mat & vinhus har et fullverdig 
mat/menytilbud.

3 Grillstua mat & vinhus gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 
meter. Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

4 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Grillstua mat & vinhus gis i henhold til søknad følgende skjenkebevilling:

      Mandag – torsdag øl og vin fra kl 11.00 – 23.30 (gruppe 1 og 2)
      Mandag – torsdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30 (gruppe 3)
      Fredag – lørdag øl og vin fra kl 11.00 – 01.00 (gruppe 1 og 2)
      Fredag – lørdag brennevin fra kl 13.00 – 01.00 (gruppe 3)
      Søndag/helligdag  øl og vin fra kl 12.00 – 23.30 (gruppe 1 og 2)
      Søndag/helligdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30 (gruppe 3)
5 Geir Åge Hansen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Gudleif Hansen.
6 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
7 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Grillstua mat & vinhus A/S v/Geir Åge Hansen søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin fra Grillstua mat & vinhus, Sentrum 2, 9151 Storslett.  Det søkes om skjenking av 
øl og vin utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid oppgis å være:
Mandag – torsdag  fra kl 11.00 til 23.00 
Fredag – lørdag fra kl 11.00 – 24.00 
Søndag/helligdag fra kl 12.00 – 23.00.

Grillstua ønsker følgende skjenketid:
Mandag – torsdag øl og vin fra kl 11.00 – 23.30.
Mandag – torsdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30.
Fredag – lørdag øl og vin fra kl 11.00 – 01.00.
Fredag – lørdag brennevin fra kl 13.00 – 01.00.
Søndag/helligdag  øl og vin fra kl 12.00 – 23.30.
Søndag/helligdag brennevin fra kl 13.00 – 23.30.

Skjenkeareal innendørs:
Bistro er på 32 m2   og har 30 gjesteplasser.  
Kafè er på 60 m2   med 26 gjesteplasser.
Skjenkeareal utendørs:
Uteplass er 30 m2 med 28 gjesteplasser.  Uteplassen ligger foran grillstua mot E6.

Grillstua betegnes som kafè/restaurant.

Geir Åge Hansen søkes godkjent som styrer, med Gudleif Hansen som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.
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Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Grillstua mat & vinhus har et fullverdig 
mat/menytilbud.
Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Geir Åge Hansen godkjennes som styrer med Gudleif Hansen som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått
kunnskapsprøven (alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

5.X1 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

tt

14.W Rutiner for internkontroll

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkohobrar&•WsgaiotK,~Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere tipegHerQ inTeg-faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingssøkers underskl .r12' 'k€1 %-""

ck•  trizt
e'on 7.7

r.
Ufullstendige søknader vil bli returner

6

Komrnunenavn og adresse

ct  
19,4, 261 i

Navn

Adresse

Telefon

0

Ny bevilling

. .

Kontoradresse

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening
Firmanavn Organisasjonsnummer

6!S ;4iit  dh,s -7,;4

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

_.5"e4f.74€4

Endring

E-post

Postnr. Poststed, Skattekommune

‘E-17,7".
Telefon E-post

Daglig leder/kontaktperson

A.  Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navn -

• c43,

Telefon E-post

C r3- .1-9(:=
Eiers navn

G;ettc,i
Adresse Postnr Poststed 5i,:ev>tott

9 cks-i
Telefon E-post

60, T189 t.44cfj.k,
Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Nr. 702431  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknad om skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Postnr.

Virksomheten er overdratt:

Postnr. Poststed

i31

Nei

Dato
o O

Org.nr.

'7) 72-5-6'

Ja

Fødselsnummer (11 sifferl

t`

Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Poststed

Stc.
Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Eie;andel

Ei randel

oc/;',
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Styrer må være en fysisk person
Navn 0

g

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

,
Bostedsadresse

Navn

Ockil SL1
Postnr. Poststed

e
Telefon E-post

90C)A3Cri ediej tZ

-

tJC ‘ivicAk
Stedsadresse

cettik,t-cxv-t
Postnr. Poststed

C/b1 StPk'r(ei(-
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

/P.-€u vt:u4 Ç.

Skattekommune

91 •

Gnr.

tIrd( 'Sc

Bnr.

Fødselsnummer (11 siffer)

C)Ci q 6.9

Fødselsnummer (11 siffer)

6:4 e‘S

Telefon

TtT 661is-c,

Benytt ev. eget ark

Benytt ev. eget ark

Ønsket
skjenke-
tid for:

Eiers navn

•• 
Bostedsadresse

Telefon

. kr.6t-N

..)>C

Areal  i m2

Skjenkestedets åpningstid

l/ V.f
Telefon

Inne

c17,

Inne (fra kl.)

I
Ute (fra kl.)

I 1
Inne (fi5 kl.)

11.2-
Utea, kl.)

Inne (fra kl.)
Alkoholhoidig drikk gruppe 3 a-e"
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent) Ute (fra kl.)

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og
under 22 vol.prosent)

II •

E-post

Eiers navn

lei  Lisefrk /Ce.Åk, '
Bostedsadresse

E-post

Ute

3c.)

1192

Totalt  Z'Z

Mandag — torsdag Fredag — lørdag
Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

. l' . . , 00  „) Li  <Y0
23 I I - h-1

Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

23 å i 1 a -C2 0 1 ø-9-
Ute (til ) Ute (fra kl.) Ute (tkkl.)

i 0)
Inne (t4W.) Inne (fra kl.) Inne (till.)

2 •3 A- 10_6_,
Ute (til..1<t1,) Utegj kl.) Ute (t.lål.)

Z3 -.=-= I I — c —

Inne .114(l.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

3...._ 0 I.c.io
Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

— --

Postnr.

49151

Poststed

kket; Crk-frot6 e"
Postnr. Poststed

3 2 3n
6c  

SC(~0.-

Benytt ev. eget ark/planskisse

Søndag/helligdag
Fra kl. Til kl.

12-
Inne

po

(fra kl.) Inne (til kl.)

12 231`1
Utekcja kl.) Ute (ti,k4k)

Inneca kl.) Inne

23—
kl.) Ute (tjål.)

1.2
kl.) Inne

13w–
Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

F.scisalaf~er) / org.nr. (9 siffer)

11(-11-155(-15-

EcisdsP.Isnr.14-1--s.ffer..)-/ org.nr. (9 siffer)

9cv-I `i Lits-
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/7047-15

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 11.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
91/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - Merkbart AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Merkbart AS
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Merkbart AS v/Julie Marvik gis alminnelig skjenkebevilling for øl , vin og brennevin fra 
Merkbart,  Sentrum 1 A,  9151 Storslett,  i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Merkbart har et fullverdig mat/menytilbud.
3 Merkbart AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet i søknad 

m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin 
utendørs.

4 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2)  fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin 
(gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

5 Julie Marvik godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Edel Knutsen.
6 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
7 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Merkbart AS v/Julie Marvik søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra  
Merkbart,  Sentrum 1 A,  9151 Storslett.  Det søkes om skjenking av øl og vin utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Fra kl 10.00 til 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag.

Merkbart ønsker følgende skjenketid:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag.

Skjenkeareal innendørs:
Kafèarealet er på 135 m2   og har 85 gjesteplasser.  
Skjenkeareal utendørs:
Veranda er på ca 70 m2 med 60 gjesteplasser.  På veranda er det adgang kun for kafeens gjester 
med eneste tilknytning gjennom kafeens lokaler.

Merkbart betegnes som lunchbar med utvidet åpningstider under spesielle anledninger.  
Aldersgrense oppgis til 18 år.

Julie Marvik søkes godkjent som styrer, med Edel Knutsen som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift  for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble også endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin 
fra kl 13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at  Merkbart AS har et fullverdig mat/menytilbud.

Det er bedt om uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Julie Marvik godkjennes som styrer med Edel Knutsen som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven 
(alkoholloven).

Side 369



Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler(kilde Sirus—rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets n avn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

1.

10.

4.

5.» Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

•WI

Sted, dato

111  • 1, • 4

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

korst.J2Å---(L - «

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

I - •

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Bevillingssøkers underskrift, ev firmastemp I

Ufullstendige søknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Kommunenavn og adresse

11-4
5/c  

6«<I41/

Navn

Adresse

Telefon

I - •

Ny bevilling

Kontoradresse

II •

Adresse

'

Telefon

-

c-\

Daglig leder/kontaktperson

UE

L—V‘-12.

Endring

Eiers navn

Adresse
6rCE---(WVIK

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

E-post

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening
Firmanavn

(3A
kcA. (c,

Postnr. Poststed Skattekommune

t s s tz.,s tS-cs-CL_Oe-;
Telefon E-post

!i o

A.  Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navn

A OL.,(1E-

E-post

E-post

E-post

E-post

Nr. 702431  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknad om skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Postnr.

Virksomheten er overdratt:

Postnr.

Postnr.

S— t

Postnr.

Postnr.

Poststed

Nei

Dato

Org.nr.

Ja

Organisasjonsnummer

et 0 '2_,e)

Fødselsnummer (11 siffer)

022(3,282

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

(2.  
Poststed

LETT
(1.0

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

61./
Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Poststed
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Styrer må være en fysisk person
Navn

1-4r4?..Vk
Bostedsadresse

1,3 v
Postnr. Poststed Skattekommune

'1--C) ff?. IL) C5P--Å)
E-post

Te4c4 Leasci9 - kx,_wws_r-\41t-Qca-ux7- "-c)

Navn

Postnr. Poststed

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

Bostedsadresse

t‘it. \ZD
Postnr. Poststed

R_
Telefon E-post

fzKe)
Stedsadresse

TIU  14

I
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Skattekommune

Luic-1* ‘37,\R_ 'Rts:13 ki\) UD
SESt ELLE: .LENLETPNtNel:E-t_

ALOE1Z3(5112EKE

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Benytt ev. eget ark

EAL

Utendørs (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

\.)

Eiers navn

. _
Bostedsadresse

Telefon

-
Eiers navn

Bostedsadresse

tr'ec vu rk
• cd,

Inne
Areal i  m2 1"3

•

V EL'7 P  c_

Telefon E-post

9 S39 C)0 051.

E-post

Ute

Totalt

Mandag — torsdag Fredag — lørdag
Fra kl. Til kl. Fra kl.

+rörvt

Postnr.
qc

Postnr. Poststed

Benytt ev. eget ark/planskisse

Søndag/helligdag
Til kl. Fra kl. Til kl.

Poststed

otrkkS
ytcr. no

135

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/6090-45

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
92/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - Minibar 1

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Minibar1
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Minibar 1 v/Bjørn Arne Olsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra 
Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud.
3 Minibar 1 gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet i søknad 

m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin 
utendørs.

4 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin 
(gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

5 Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Lisbeth Albrigtsen.
6 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
7 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Minibar 1 v/Bjørn Arne Olsen søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra  
Minibar 1,  Sentrum 15,  9151 Storslett.  Det søkes om skjenking av øl og vin utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Skjenkestedets åpningstid er ikke oppgitt i søknaden.

Minibar 1 ønsker følgende skjenketid:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag 
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligda

Skjenkeareal innendørs:
Skjenkearealet er på 79 m2 - 60 gjesteplasser.  

Skjenkeareal utendørs:
Skjenkeområde utendørs er på sørveggen.  Område er på 35 m2 og har sitteplasser med benker 
og langbord. Antall gjesteplasser er ikke oppgitt.  Området er avskjermet med levegger.  

Målgruppen er voksne folk.  I helger er det 20 års aldersgrense. Satser på  livemusikk og faste 
quiskvelder.  En alkoholfri dag i uken.

Bjørn Arne Olsen søkes godkjent som styrer, med Lisbeth Albrigtsen som stedfortreder.  
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra  1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at  Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud.

Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer med Lisbeth Albrigtsen som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven 
(alkoholloven).
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Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

•
Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

1.
Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

3.  X Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

4. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

5

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

ø ø •

r)(

X

•

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

ø ø •

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødve
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning

Sted, dato

• 0 • I •

. ø •

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

11
Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

tJfullstendige søknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Antall liter

Antall liter

Antall liter

Benyft ev. eget ark

forskrifter blir overholdt.

ndig tillatelse før

samtykker i at det kan
og faktisk omsetning.

Kommunenavn og adresse

vv\
L t

9 5-tr.  

4,<Lv-sf,
-

Navn

Adresse

Telefon

Navn

Bostedsadresse

Adresse

Telefon

41

Eiers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

•
Ny bevilling

)

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

A. Bevillingssøker er en privatperson

Postnr. Poststed
L

Telefon

Kontoradresse

Postnr.

Telefon

Daglig leder/kontaktperson

Poststed

-(„13

E-post

Endring

E-post

E-post

E-post

E-post

E-post

kutc)(0,2,- 2.ÖI1

E-post

1L(C' I '-2)
B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forenin4

Firmanavn

A. Reelt, underliggende

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navn/

 

I. j )

Nr. 702431 Forlag: Sem & StenersenProkom AS, Oslo -1-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknad om skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Postnr.

Skattekomrnune

Skattekommune

Postnr.

Postnr.

Postnr.

Postnr.

Virksomheten er overdratt:

Poststed

Nei

t.

Poststed

Poststed

Poststed

Dato

Org.nr.

Poststed

Ja

Fødselsnummer (11 sifferl

S•f»

Organisasjonsnummer

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / oro.nr Rifferl Eierandel -

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

Styrer må være en fysisk person
Navn

I,
r1-1-

5c rS'(:CjJ

Bostedsadr" e

1/0 C 1"-

Postnr. Poststed

i

Telef?, (.1

Postnr.

Telefon

Navn

Poststed

tL

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

t3  i ‘Ur\ '
Bostedsadresse

'1(11(
Stedsadresse

) (.Y) 5
Postnr. Poststed

c1 I
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer.for vakthold etc.

LACk.

E-post

<

1-C"Lbt
E post

Postnr.

Postnr.

Skattekommune

Slekts-/familletilknytning

Slekts-/familietilknytning

Poststed

Poststed

ovr\ci.Lre-L)(;\-,

Skattekommun5

/Liz vet-sk

Gnr. Bnr. Telefon
L -1)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Benytt ev. eget ark

Fødselsnummer (11 siffer)

;2,•

Fødselsnummer (11 siffe.r)..

o5 6C1

c0 1C-(L4er^

c/c15.7cZl-)
dict

Benytt ev. eget ark

Det søkes om slik bevilling  (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer øl

Alminnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeareal

Innendørs  i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse

Utendørs  (beskrivelse av området)
Hele om(ådet skal beskrives, så som adkomst, terrasse, pl.wsering i forhold til hovedbygning etc.

c-C t , y"- t„-/;, 4

Ønsket
skjenke-
tid for:

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

Skjenkestedets åpningstid

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og
under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

•

Eiers navn

U1.\ C<
Bostedsadresse ,

Telefon E-post

E-post

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

t A. 4-  •

I

vvi

Inne
1

\i\r.‘ Ute \-tA
Areal i m2

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin

)

Totalt

Mandag — torsdag

Fra kl. Til kl.

Postnr.

11`1"wit
Fredag — lørdag

Fra kl. Til kl.

Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

C'k I i l c''.. L',-.Z.c;') i i (-1/4,-
Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (fj1)kl.) , Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

•,-.
Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

. .
I. Cie-,e...z., i csit- i(e.»

Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)
 

Cl-,:---L.
t cf:j C)).C. +%

Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)
".‘, C,-(..,' c -16; ....

i' )C.Z.-* ('....j_Cf,
" ..i :) u.,' r --) , • ,

....,
Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

1(1

Postnr. Poststed

t 5.

Poststed

m2

Benytt ev. eget ark/planskisse

Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl.

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Ant. gjesteplasser
,

(7.1

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/2292-46

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
93/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - Reisafjord hotell A/S

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Reisafjord hotell AS
2 Tegninger

Rådmannens innstilling

1 Reisafjord hotell A/S v/Harald Erik Johannessen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin fra Reisafjord hotell,  Nesseveien 32,  9152 Sørkjosen,  i lokalene som 
beskrevet i søknad m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Reisafjord hotell har et fullverdig 
mat/menytilbud.

3 Reisafjord hotell A/S gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs, på område beskrevet 
i søknad m/vedlegg.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.  
Serveringsområde skal adskilles fysisk. Det gis ikke skjenkebevilling for skjenking av 
brennevin utendørs.

4 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin 
(gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00.

5 Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Torgrim 
Jenssen.

6 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

7 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.
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Saksopplysninger

Reisafjord hotell A/S v/Harald Erik Johannessen søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, 
vin og brennevin fra Reisafjord hotell,  Nesseveien 32,  9152 Sørkjosen. 
Det søkes om skjenking av øl og vin utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Hotellet er døgnåpent.

Reisafjord hotell ønsker følgende skjenketid:
Øl og vin fra kl 11.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag 
Brennevin fra kl 13.00 – 02.00 alle ukedager/søndag/helligdag

Skjenkeareal innendørs:
Lobbybar m/peisestue, restaurant 210 m2 - 140 gjesteplasser.  
Møterom 1.etg. 45 m2 - 30 gjesteplasser
Møterom underetg.  40 m2  - 25 gjesteplasser
Møterom underetg.  160 m2  - 100 gjesteplasser

Skjenkeareal utendørs:
Uteservering er på venstre side av inngang og er 40 m2 med 20 gjesteplasser. 

Harald Erik Johannessen søkes godkjent som styrer, med Torgrim Jenssen som stedfortreder.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra  1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Reisafjord hotell A/S har et fullverdig 
mat/menytilbud.

Det er innhentet uttalelser fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.
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Uttalelse fra politi:
Harald Erik Johannessen godkjennes som styrer med Torgrim Jenssen som stedfortreder.
Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått
kunnskapsprøven (alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.

Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke 
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Kommunenavn og adresse

L.":Z.ny‘

V14-1

i t:

	

G514,"a &4k± .2-‘)t.I

Ny bevilling Endring

. • .

Navn

Adresse

Telefon E-post

	

II 0 


Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Søknadom skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Dato
Virksomheten er overdratt:

Org.nr.

Postnr. Poststed ot

(9t

Ja

• -

Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr.oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev.eget ark

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven? Nei

I tilfelle ja, hvilke?

0 •• 0 0 0

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

Antall liter

Antall liter

Antall liter

Bevillingssøker er en privatperson

Navn

Bostedsadresse

Postnr.PoststedSkattekommune

TelefonE-post

Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

Fødselsnummer (11 siffer)

Firmanavn

Kontoradresse

Organisasjonsnummer

) -

2_
Telefonp.,

Daglig leder/kontaktper)son

Postnr,„, Poststed Skattekommune

1.)
E-po t

Lt

f`t.--(5 

Fødselsnummer (11 siffer)

Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker,eier og andre med vesentlig innflytelseover virksomheten,basert på skjema RF-1244fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

7.[R] Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverteaksjonærer,med eierforholdenebekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Ei Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
10.1X J kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikringfor disse (trygdekontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

Jeg bekrefter at ovenståendeopplysningerer riktige,og forpliktermegtil å besørgeat bestemmelseri alkohollovenog densforskrifterblir overholdt.

Jeg forpl ikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter megtil å sende kommunenårlig oppgaveover forventetomsatt mengdealkoholvarerpå skjenkestedet.Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegningav bevillingsgebyretdersomdet foreliggeret avvik mellomtidligere oppgitt forventet omsetningog faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingssøkers underskrift, ev.firmastempel

Ufullstendige søknader vil bli returnert

A. Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.
Eiers navn

f\JOij.4

(doSic:
Telefon E-post

6A90, si ge,
Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Eiers navn

Adresse

Telefon E-post

Nr. 702431 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Adresse

Fedcolcnr. (11-ciffer) / org.nr. (9 siffer)

32. -2_
Eierandel

OC)
_

Postnr. Poststed

(gti-

c
Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Postnr. Poststed
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer øl

Alminnelig
bevilling )' 

Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hv ert enkelt rom)

Benevnelse m2 Ant. gjesteplasser

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin

Styrer må være en fysisk person

Navn

Bostedsadresse

Benytt ev. eget ark

Fødselsnummer (11 siffer)

cZo 6 _

21-)(9-(

I , 	

,44

4-14

Postnr.

F

Telefon

Poststed

E-post

Skattekommune

/..""trL

Utendørs (beskrivelse av området)

Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

C 0 v1/12,26)

Fødselsnummer (11 siffer)

30 ;S"---

Skattekommune

Gnr. Bnr.

Is—
Telefon

uuo

Stedfortreder må være en fysisk person

Navn

64---1..-
 Bostedsadresse

(

Post% Poststed

Telefon E-post

,Y(')

Navn

g OTT 6
Stedsadresse

2_
Postaf.

Beskrivelse av skjenkestedets drifts nsept

Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Inne
Areal i m2

Skjenkestedets åpningstid

Alkoholholdig drikk gruppe 1
>< (over 2,5 vol.prosent og

høyst 4,7 vol.prosent)

Ønsket
skjenke- Alkoholholdig drikk gruppe 2
tid for: (over 4,7 vol.prosent og

under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

Ute

Totalt

Mandag —torsdag Fredag —lørdag

Benytt ev. eget ark/planskisse

Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.




(.9




/74 o-7Y





Inne (fra kl.)Inne (til kl.) Inne (fra kl.) ne (til Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

/ 02.t(6) 0-0 6.);2




Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

//65--e) (-)v




02. 0-,) cru




Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.)

//

Inne (til kl.)

c 2 .

Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)





7. 0-U (_)2.

Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

/-7





/ 0.2 .

Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

Poststed

	

-.• •

Eiers navn

17(;L -14

_

Bostedsadresse

c-Lett

	

TelefonE-post

Postnr.Poststed

.\--7

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

4366

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Benytt ev. eget ark
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3

Ke%sanor

LAGER

REISAFJORDHOTEL
Newevn.324N-9152Sørkjosen

TIL(+47)77 76 sa00 N,A(1-47)nn 0,(/01
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/4818-19

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
94/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Søknad om skjenkebevilling - Sappen Leirskole, Ferie- og fritidssenter ANS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS
2 Kart over skjenkested

Rådmannens innstilling

1 Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS v/Gunn Valø gis alminnelig skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin fra Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter, Sappen, 9151 Storslett,  
i lokalene som beskrevet i søknad m/vedlegg.

2 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter har et 
fullverdig mat/menytilbud.

3 Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS gis bevilling for skjenking av øl og vin 
utendørs, på område beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles fysisk. 
Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin utendørs.

4 Skjenkebevillingen gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
Det gis skjenkebevilling for øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 til kl 02.00 alle 
ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole. 
Det gis skjenkebevilling for brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 til kl 02.00 alle 
ukedager/søndag/helligdag med unntak av de dager stedet drives som leirskole.

5 Gunn Valø godkjennes som styrer. Sappen leirskole gis fortsatt fritak fra bestemmelsen om 
stedfortreder.

6 For øvrig vises det til bestemmelsene i: Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 
alkohol i Nordreisa kommune.

7 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår   
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS v/Gunn Valø søker om alminnelig 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter.
Det søkes om bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin utendørs.

Vurdering

Søknaden omfatter alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Skjenkestedets åpningstid:
Skjenkestedets åpningstid er ikke oppgitt.

Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ønsker følgende skjenketid:
Alle ukedager/søndag/helligdag øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl 11.00 – 02.00.
Mandag – torsdag brennevin (gruppe 3) fra kl 11.00 – 02.00.
Fredag – lørdag brennevin (gruppe 3) fra kl 13.00 – 02.00.
Søndag/helligdag brennevin (gruppe 3) fra kl 11.00 – 02.00.
Det søkes om skjenking av brennevin (gruppe 3) utendørs mandag – torsdag fra kl 11.00 –
02.00.

Skjenkeareal innendørs:
Spisestue 1.etg. ca 60 m2   -  58 gjesteplasser. 
Stue 2. etg. ca 54 m2 - 40 gjesteplasser.

Skjenkeareal utendørs:
Veranda er 60 m2 .
Lavvo er 36 m2.
Antall gjesteplasser på skjenkeområde utendørs er oppgitt til 96.  

Beskrivelse av skjenkestedet:
Leirskole i ukedagene og i skoleperioden.
Overnatting og matservering utenom leirskoleperioden og i helgene i leirskoleperioden.
Turisme og andre tilstelninger (bursdager, julebord og lignende)
Vakthold ved skjenking.

Gunn Valø søkes godkjent som styrer.  Rådmannen har i delegert vedtak av 05.04.04 gitt 
Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter fritak fra bestemmelsen om stedfortreder (lov om 
omsetning av alkohol § 1-7c).
Styrer har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.
Ny bevillingsperiode gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
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Opplæringsloven regulerer muligheten for å bruke lokalene som nyttes til leirskole også til 
annen virksomhet.
Opplæringsloven § 9-5:
”På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne 
serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som 
privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast 
unntak når desse anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.”

Stedet drives som leirskole i ukedagene i skoleperioden.  Utenom leirskolevirksomhet drives det 
overnatting og matservering for turister og div. tilstelninger, julebord, bursdager.
Det er ved tidligere behandling av søknad om skjenkebevilling til Sappen leirskole avklart at:  
I den tiden Sappen leirskole ikke har elever og ikke driver leirskolevirksomhet, men driver 
annen næringsvirksomhet, er leirskolen ikke å betrakte som skole.  Også andre leirskoler i 
landet driver annen næringsvirksomhet med skjenkebevilling deler av året.

Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si 
fire år.  Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året. Prosessen med å behandle 
søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende.  Derfor legges det til grunn at 
bevillingsperioden fortsatt skal være fire år.  
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år. 
Kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i 
Nordreisa.  I forskriften gis det retningslinjer for hvordan det skal reageres på eventuelle 
overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Skjenketidene ble endret.  Det kan skjenkes øl og vin fra kl 11.00 til kl 02.00 og brennevin fra kl 
13.00 til kl 02.00 (alle ukedager/søndag/helligdag).
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

Brennevinsbevilling er knyttet opp mot at Sappen leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS har et 
fullverdig mat/menytilbud.

Det er innhentet uttalelse fra politi, rustjenesten og sosialtjenesten.

Uttalelse fra politi:
Gunn M. Valø godkjennes som styrer. Dette under forutsetning av at styrer har avlagt og bestått 
kunnskapsprøven (alkoholloven).

Uttalelse fra rustjenesten:
I Nordreisa kommunes rus- og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla. forebygging av
rus og følgeproblematikk.
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen
og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Alkohol er ofte 
inngangsporten til utprøving av andre rusmidler (kilde Sirus —rapport).
Rustjenesten opplever en utvikling der slike konsekvenser er økende i Nordreisa, hvor også barn
blir berørt på grunn av foreldres inntak av bla alkohol. Rustjenestens oppfordring er at salg og
skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det rusforebyggende arbeidet Nordreisa
kommune skal gjøre. Det må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen
rusmiddelbruk, jmfr. den nye folkehelseloven.
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Uttalelse fra sosialtjenesten:
NAV Nordreisa har hatt forespørselen til uttalelse blant kontorets saksbehandlere. Det er ikke
fremkommet noe å bemerke i ett sosialt og helsemessig perspektiv.
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Navn, posisjon/stilling i virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3

4.

5.

6.

7.

8.

9,

11.

12.

13.

14.
/

Firnnaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Antall liter

Antall liter

3,0

Antall liter 5-

1
Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen. 1

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

-1-(1Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven,Frl'I.(2)Z 't

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. ----:

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eienorholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse. --;

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
10.  kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Finansieringsplan

Drifts- og likviditetsbudsjett

Rutiner for internkontroll

• • I .1 •

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forpli kter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skj6ijstedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt merjgde Mkoholvårer på skjenkestedet. Jeg samtykker i al det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik melldi tidlige‘OtapiZiorventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato Bevillingssøkers derskrift, e astempel

5apgu'i io.
'

Ufullstendige søknader vil bli returner

PEN LEIRSKOLE

Søknadomskjenkebevilhna
alkoholloyeh-av 2.  jun'i "1989 nn 2

Kommunenavn og adresse

•

Navn

Adresse

Telefon

-

Ny bevilling

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

I tilfelle ja, hvilke?

A.  Bevillingssøker er en privatperson
Navn

Bostedsadresse

Postnr.

Telefon

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening
Firmanavn

5c C.4i j-Q.Lrskele., ferck.,  co T-zr- i-f-iceSt4W
Kontoradresse

-5c
Postnr.9  Poststed

Telefon E-post

Daglig leder/kon ktperson

4.,u1/-Y

A. Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

' Ufalkb 0 1111 kiatib
Elers navn

Adresse

Adresse

Telefon

Elers navn

Adresse

Telefon

Eiers navn

Adresse

Telefon

-

Poststed

Endring

E-post

E-post

5 To-k>5

Telefon E-post
51--0

Eiers navn

E-post

E-post

E-post

Nr. 702431 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

Postnr.

Skattekomrnune

Skattekommune

te.,rske.) te.  c)n-yzx C  4"-rt

Postnr.

Postnr.

Postnr.

Virksomheten er overdratt:

Poststed

Nei

Poststed

Poststed

Poststed

Dato

Org.nr.

Ja

Fødselsnummer (11 siffer)

Oranisasjoin§luirnrerilii 3

Fødselsnummer (11 siffer)
,,to

Fødselsnr. (11 siffer) / grg.nr. (9 siffer) Eierandel •

5-L1 I 5-o
Poststed

T

12-9rN -Sko 62 (;) o
Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) Eierandel
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps-/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Navn

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/familietilknytning

Styrer må være en fysisk person

1L(

Fødselsnummer (11 siffer)

or
Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed

91_51 5ToSLE
E-post

cico`3389 3
Telefon

-
Stedfortreder må være en fysisk person

Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

Telefon E-post

•
Navn

5
Steds resse

5
Postnr.

s-

b.ir5larte

Poststed

5T-05LE-T-T
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

L 5  k otz„.p...{2.0,0u-u.).

Darr&±rq o maX,,swtiv-u-19, Laer1 )0(fY( Le.).1-54,6-t-(-p. c x  - i 0cLe4-4

L lii,rsk~odLefNi -

T,Guisfr c - A-PaL4-e.£2L5t€,Lw ,f2r; 6 fult6Cr c k ) 6Q-kiolc

Va1txith,6-tia,kfue 5 U')65)3 .

Q.Å"f4,

Skattekommune \f

Gnr.

o rc7Q-eiscL

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnummer (11 siffer)

Benytt ev. eget ark

Bnr. Telefon

flQ 55-0‹

- o

Benytt ev. eget ark

Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer øl

Alminnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

. 32k

) 62/

Skjenkestedets åpningstid

Ønsket
skjenke- Alkoholholdig drikk gruppe 2
tid for: X (over 4,7 vol.prosent og

under 22 vol.prosent)

Eiers navn

Bostedsadre se

Telefon

Eiers navn

Bostedsadresse

Telefon

Areal  i m2
Inne 14

Alkoholholdig drikk gruppe
k (over 2,5 vol.prosent og

høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

E-post

E-post

Alkoholholdig drikk
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Skjenkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse

Ute

c1k,
Mandag — torsdag

Fra kl. Til kl.

Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin

Utendørs (beskrivelse av området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc.

Qrai,dc-x, 0
beuivo 31(;) n?--1PL~-t Lijt4z,

Totalt

Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne fra to4 Inne Itil kl.)

I '7° 0 „lq..4.) 4.'73 0,1 at)  1
Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.)

1 V° H '7° trO
17°

Inne (fra kl.) Inne (til kl,,,, Inne (fra kl.) Inne (til kl,)_ Inne (fra kl.)
1 ,i ao 0 loo I Irt e ).'w

Ute (fra kl.) Ute til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.)

iÅ tr° c)  1 1 cr° Å op  0.0
Inne (fra .) Inne (til kl.),_, Inne (fra kl.) Inne (till<1,1 Inne (fral4.)

1 ( 0-.2-°"' .3. 1.3c. ou.--P i -( L7°
Ute (fra W.) Ute (til kl.)__ Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl.)

ft rt)

ketz, vA:elveskci 157 reLle,-
-‘i ID1111'15-1 P stst1/4e. O

Postnr.

Fredag — lørdag

Fra kl. Til kl.

Poststed

m2 Ant. gjesteplasse

Go 58
4-10

Benytt ev. eget ark/planskisse

Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl.

Ute (til

0146
Inne (til

,) -••- 45°
Ute (til kl.)_

Inne (til kL}, _
62 0

Ute (til kl.)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3954-1

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/11 Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
2/11 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2011
4/11 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg 15.12.2011
95/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Vedlegg
1 Forslag til reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Ida Bakkejord Musum (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes ønske om nytt saksfremlegg.

Utsettelses forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes ønske om nytt saksfremlegg

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i Helse- og omsorgsutvalget og legges frem for 
kommunestyret i neste møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i Helse- og omsorgsutvalget og legges frem for 
kommunestyret i neste møte.

Rådmannens innstilling

Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune vedtas.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har ikke reglement for Helse- og omsorgsutvalget.

Vurdering

Det bør være et reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune som inneholder 
bestemmelser om valg og sammensetning, arbeidsområde, særskilte bestemmelser, sekretariatets 
oppgaver, gyldighet og endring.
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§ 1 Hjemmel

Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 
Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Helse- og omsorgsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av 
kommunestyret. Flertallet (minimum 4) av medlemmene skal velges blant de faste 
representantene i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan 
velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget.

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Helse- og omsorgsutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 
Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 
nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde 

Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i 
forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor helse, sosial, omsorg og pleie, og 
rustjeneste. Utvalget har ansvar etter følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).
 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).

Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune Dok id: 
2011/3954-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave:
2

Skrevet av: 
Christin Andersen

Gjelder fra
15.12.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyret

Side nr:
4

Side 399



2

 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (kommunehelsetjenesteloven, utgår 
31.12.2011).

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).
 Lov om alternativ behandling av sykdom mv. 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
 Lov om spesialisthelsetjenester
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
 Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).
 Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandling af Lig (likbehandlingsloven).
 Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven).
 Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven).
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
 Lov om medisinsk utstyr.
 Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven).
 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helse- og sosialberedskapsloven). 
 Lov om matproduksjon om mattrygghet mv. (matloven).
 Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova).
 Alkoholloven

 Forskrift om miljørettet helsevern

Herunder tiltak innenfor:
- Behandling, rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester
- Psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
- Folkehelse, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern 
- Sosiale tjenester
- Tiltak for funksjonshemmede
- Miljøarbeidertjeneste
- Spesialisthelsetjenester 

Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Helse- og omsorgsutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske 
rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Helse- og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og 
kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Helse- og omsorgsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser 
sine oppgaver innen Helse- og omsorgsutvalgets ansvarsområder.

Helse- og omsorgsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og 
politiske enkeltsaker (jfr. delegasjonsreglementet). I andre saker innenfor saksområdene, med 
unntak av økonomisaker, gir Helse- og omsorgsutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Helse- og omsorgsutvalget har det overordnede planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar 
for helse- og omsorgstjenestene i kommunen.
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§ 4 Underutvalg
Brukerutvalget er et felles underutvalg for Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekst- og 
kulturutvalget og er opprettet i hht Lov om sosiale tjenester § 8-5a og Lov om 
barnevernstjenester § 2-1 og Lov om helsetjenester i kommunene § 2-1.

Brukerutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 2 faste representanter med 
personlige vara velges blant medlemmer og varamedlemmer som representerer Helse- og 
omsorgsutvalget. 2 fast representant med personlig vara velges blant medlemmer og 
varamedlemmer som representerer Oppvekst- og kulturutvalget. 1 medlem og personlig 
varamedlem fra kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder

Brukerutvalget behandler taushetsbelagte personrettede saker innenfor alle områder, 
eksepempelvis:

 Klientsaker etter lov om sosiale tjenester og lov om barneverntjenester og lov om 
kommunehelstetjenesten

 Klagesaker etter lov om helsetjenester i kommunene, sosiale tjenester og lov om 
barneverntjenester

 Spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage (for eksempel elevsaker)
 Inntak på særlige vilkår i barnehage, innvilge friplass

§ 5 Mindretallsanke
I saker der Helse- og omsorgsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av 
kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt 
frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 6 Helse- og omsorgsutvalgets møter
Helse- og omsorgsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 
bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det.

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Helse- og omsorgsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning 
avgjørende.

Orføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Helse- og omsorgsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk 
faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.
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Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Helse- og 
omsorgsutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Helse- og omsorgsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av 
lover og regler. Helse- og omsorgsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører 
dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser 
tilsier det.

§ 7 Sekreteriatet

Sekretariatfunksjonen for Helse- og omsorgsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller 
de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles. 

§ 8 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011.

Side 402



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3955-1

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/11 Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
1/11 Nordreisa oppvekstutvalg 28.10.2011
3/11 Nordreisa oppvekstutvalg 14.11.2011
96/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Reglement for Oppvekst- og kulturutvalg Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Vedlegg
1 Forslag reglement for Oppvekst- og kulturutvalg Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 14.11.2011 

Behandling:

Forslag fra oppvekstutvalget:
Oppvekstutvalget godkjenner reglementet slik det foreligger og anmoder kommunestyret om 
endring av utvalgsnavn til: Oppvekst- og kulturutvalg.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oppvekstutvalget godkjenner reglementet slik det foreligger og anmoder kommunestyret om 
endring av utvalgsnavn til: Oppvekst- og kulturutvalg.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i Oppvekstutvalget og legges frem for kommunestyret i 
neste møte.
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Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i Oppvekstutvalget og legges frem for kommunestyret i 
neste møte.

Rådmannens innstilling

Reglement for Oppvekst- og kulturutvalget for Nordreisa kommune vedtas.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har ikke reglement for Oppvekst- og kulturutvalget.

Vurdering

Det bør være et reglement for Oppvekst- og kulturutvalget i Nordreisa kommune som 
inneholder bestemmelser om valg og sammensetning, arbeidsområde, særskilte bestemmelser, 
sekretariatets oppgaver, gyldighet og endring.
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§ 1 Hjemmel

Oppvekst- og kulturutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 
Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Oppvekst- og kulturutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av 
kommunestyret. Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste 
representantene i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan 
velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Oppvekst- og kulturutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 
Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 
nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde 

Oppvekst- og kulturutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i 
forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor barnevern, barnehage, skole,
voksenopplæring- og flyktningetjeneste, kirke og kultur. Utvalget har ansvar etter følgende 
regelverk (listen er ikke uttømmende):

 Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven).
 Lov om barnehager (barnehageloven).
 Lov om barneverntjenester (barnevernloven).
 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova).
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 Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)
 Lov om arkiv (arkivlova).
 Lov om film og videogram.
 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
 Lov om bibliotekvederlag.
 Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument (pliktavleveringslova)
 Lov om kulturminner (kulturminneloven)
 Lov om stedsnavn
 Tippeloven (spillemidler)
 Lov om kirker og kirkegårder

Herunder tiltak innenfor:
- Barnehage
- Grunnskole
- Voksenopplæring
- Flyktningetjenesten
- Spesialundervisning
- Kultur- og musikkskolen
- Ungdoms- og idrettsarbeid
- Kinodrift
- Museumsvirksomhet
- Bibliotek
- Bygdedrakt for kommunen
- Familiesenter med barnevern
- Kirke og kultur
- Flyktningetjenesten inkl. introduksjonsordningen

Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Oppvekst- og kulturutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske 
rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Oppvekst- og kulturutvalget arbeide med mål, strategier og 
tiltak som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Oppvekst- og kulturutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser 
sine oppgaver innen Oppvekst- og kulturutvalgets ansvarsområder.

Oppvekst- og kulturutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og 
politiske enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med 
unntak av økonomisaker, gir Oppvekst- og kulturutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Oppvekst- og kulturutvalget har det overordnede planmessige, rasjonelle og økonomiske 
ansvar for oppvekst- og kulturtjenestene i kommunen.

§ 4 Underutvalg 

Brukerutvalget er et felles underutvalg for Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekst- og 
kulturutvalget og er opprettet i hht Lov om sosiale tjenester § 8-5a og Lov om 
barnevernstjenester § 2-1 og Lov om helsetjenester i kommunene § 2-1.

Brukerutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 2 faste representanter med 
personlige vara velges blant medlemmer og varamedlemmer som representerer Helse- og 

Side 406



3

omsorgsutvalget. 2 fast representant med personlig vara velges blant medlemmer og 
varamedlemmer som representerer Oppvekst- og kulturutvalget. 1 medlem og personlig 
varamedlem fra kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder

Brukerutvalget behandler taushetsbelagte personrettede saker innenfor alle områder, 
eksepempelvis:

 Klientsaker etter lov om sosiale tjenester og lov om barneverntjenester og lov om 
kommunehelstetjenesten

 Klagesaker etter lov om helsetjenester i kommunene, sosiale tjenester og lov om 
barneverntjenester

 Spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage (for eksempel elevsaker)
 Inntak på særlige vilkår i barnehage, innvilge friplass

§ 5 Mindretallsanke 

I saker der Oppvekst- og kulturutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av 
kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt 
frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 6 Oppvekst- og kulturutvalgets møter

Oppvekst- og kulturutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 
bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av 
utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med 
møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og 
legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Oppvekst- og kulturutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning 
avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Oppvekst- og kulturutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også 
medisinsk faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Oppvekst- og 
kulturutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Oppvekst- og kulturutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av 
lover og regler. Oppvekst- og kulturutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører 
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dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser 
tilsier det.

§ 7 Sekretariatet

Sekretariatfunksjonen for Oppvekst- og kulturutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller 
de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles.

§ 8 Endringer i reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011.
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Arkiv:                033

Saksbehandler:  Bente Fyhn

Dato:                 01.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
97/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Revidering av reglement for administrasjonsutvalget

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revidert reglement for administrasjonsutvalget  2011
2 Reglement for administrasjonsutvalget, revidert 2004 

Behandling/ vedtak i administrasjonsutvalget den 29.11.2011

Behandling:
Fellesforslag fra administrasjonsutvalget: Reglementet for administrasjonsutvalget godkjennes 
med følgende endringer:
Pkt. 2.1. Tilføyelse til slutt § 4.
Pkt. 3.1 Endring av formannskapet til kommunestyret.
Pkt. 6.1 Endres til: Dette reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 15.12.11 og trer i 
kraft fra samme dato.

Votering: Endringsforslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Reglementet for administrasjonsutvalget godkjennes med følgende endringer:

Pkt.2.1 Administrasjonsutvalget er opprettet etter kommunelovens § 25 og Hovedavtalens § 4.

Pkt.3.1 Ordfører og rådmann/administrasjonssjef eller den som møter i deres sted kan anke en 
avgjørelse til kommunestyre.
Kravet om anke fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Pkt.6.1Dette reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 15.12.11 og trer i kraft fra 
samme dato.
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Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyret godkjenner revidert reglement for administrasjonsutvalget

Saksopplysninger

Reglementet for administrasjonsutvalget ble vedtatt i kommunestyret den 19.02.04 i sak 
0004/04.

Administrasjonen ber det nyvalgte administrasjonsutvalget å gå gjennom reglementet for å se 
om det er noen endringer som bør gjøres.
Dersom det fremkommer endringer vil revidert reglement bli lagt fram for kommunestyret 
15.desember for godkjenning.

Administrasjonsutvalget har i møte 29.11.11 revidert reglementet og legger det fram for 
kommunestyret for godkjenning
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REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET, revidert desember 2011

1 VALG OG SAMMENSTENING

1.1. Administrasjonsutvalget opprettes i hht kommunelovens § 25, jfr. Hovedavtalens § 4.

1.2. Administrasjonsutvalget skal ha 10 medlemmer med varamedlemmer

1.3. 7 medlemmer velges i henhold til kommuneloven av de faste representantene i 
kommunestyret. Jfr kst.vedtak 6/03

1.4. 3 medlemmer med varamedlemmer velges etter forholdstallsprinsippet av og blant de 
ansattes arbeidstakerorganisasjoner jfr. Hovedavtalens bestemmelser.

1.5. De ansattes representanter blir medlem i utvalget med de samme rettigheter og plikter 
som de politisk valgte. De kan imidlertid ikke velges til, eller delta i 
forhandlingsutvalget eller ved forberedelser av forhandlingssaker.

1.6. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene.

1.7. Valget gjelder for valgperioden.

1.8. Dersom et politisk valgt medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, 
blir nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene 
om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppa som står bak den som 
går ut. Dersom leder dør eller blir løst fra verv, skal det velges ny leder selv om det 
tidligere er valgt nestleder.

2 ANSVARSOMRÅDE

2.1 Administrasjonsutvalget er opprettet etter kommunelovens § 25 og Hovedavtalen § 4

2.2 Administrasjonsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og treffe 
vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i 
medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret. Administrasjonsutvalget fører kontroll 
med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det utarbeides 
årsmelding.

2.3 Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet blant annet i hht de til enhver tid 
avtalehjemlede oppgaver:
 Vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer.
 Avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglement og andre 

bestemmelser som angår arbeidstakerens ansettelses- og arbeidsvilkår.
 Opprette komitèer/ad-hocutvalg
 Omdisponere stillinger og holde stillinger vakant.
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2.4 Saker hvor utvalget har uttalerett:
 Ved ansettelse av rådmann.
 Ved oppsigelse av arbeidstakere.
 Ved innføring av nye organisasjons- og bemanningsplaner.
 Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler.
 Forslag til effektiviseringstiltak.
 Forslag til personalpolitiske retningslinjer.
 Forslag til reglement som berører arbeidstakerne.

3. MINDRETALLSANKE

3.1 Ordfører og rådmann/administrasjonssjef eller den som møter i deres sted kan anke en 
avgjørelse til kommunestyret. Kravet om anke fremmes før møtets slutt og 
protokolleres.

4 UTVALGETS MØTER

4.1 Administrasjonsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 
bestemmer, eller når minst 3 medlemmer krever det.

4.2 Møteinnkallingen skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Sakslisten settes opp av 
utvalgsleder og saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre 
med møterett. I tillegg skal saksliste offentliggjøres ved oppslag på kommunehuset og 
saksdokumenter legges ut på kommunehuset til offentlig ettersyn.

4.3 Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt 
møteleder ved flertallsvalg. Utvalget er vedtaksført når minst 6 medlemmer er tilstede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er leders stemmegivning 
avgjørende.

4.4 Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller den han/hun 
bemyndiger har møte- og talerett.

4.5 Kommuneloven § 26 om ansattes representanters møterett i nemnder, gjelder når saker 
som vedrører forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte behandles. 
For behandling av saker som særlovsorgan/etter særlov, jfr § 2, gjelder det som er 
fastsatt i vedkommende lover om eventuelt møte-, tale og forslagsrett for andre enn 
utvalgets medlemmer.

4.6 Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre 
seg med.

4.7 Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmene av utvalget 
og andre med møterett, samt til kommunestyret.

4.8 Møtene i utvalget blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og 
regler. 
Personalsaker skal behandles for lukkede dører.
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4.9 Utvalget kan vedtak å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

5. SEKRETARIAT

5.1 Sekretariatfunksjonen for utvalget legges til rådmannen.
5.2 Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.
5.3 Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som skal behandles.

6 GYLDIGHET/ENDRING

6.1 Dette reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 15.12.11 og trer i kraft fra 
samme dato.

6.2 Endringer i dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3957-1

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 12.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/11 Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
85/11 Nordreisa driftsutvalg 15.11.2011
98/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Revidering av reglement for Driftsutvalget

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Vedlegg
1 Forslag revidering av reglement for Driftsutvalget
2 Revidering av reglement gjort av Driftsutvalget 

15-11-2011

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.11.2011 

Behandling:

Driftsutvalget foreslår følgende endring:
Endring av § 2 andre setning første avsnitt, medlemmer skal velges blant faste og 
vararepresentanter i kommunestyret.

Rådmannens innstilling med tillegg fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas.

Endring av § 2 andre setning første avsnitt, medlemmer skal velges blant faste og 
vararepresentanter i kommunestyret.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
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Saken utsettes. Reglement behandles i driftsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste 
møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i driftsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste 
møte.

Rådmannens innstilling

Revidering av reglement for driftsutvalget vedtas.

Saksopplysninger

Det er flyttet oppgaver fra Driftsutvalget over til Oppvekst- og kulturutvalget.

Vurdering

Da Driftsutvalgets oppgaver er endret, er det gjort en revidering av reglement for driftsutvalget 
som bl.a. inneholder bestemmelser om arbeidsområde.
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§ 1 Hjemmel

Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.  

§ 2 Valg og sammensetning

Driftsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, 
minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste representantene i kommunestyret. 
Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til 
kommunestyrevalget. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 
skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør 
eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 2 Ansvarsområde

Driftsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende 
saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor byggesaker, VAR, brann, 
havn, lufthavn, kommunale veger, kommunale bygg, idrettsanlegg, oljevern, trafikksikkerhet, 
plan, miljø og landbruk. Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke 
uttømmende):

 Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven) 
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd. 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 Lov om havner og farvann 
 Veglov 
 Vegtrafikkloven  

Reglement for Driftsutvalget i Nordreisa kommune Dok id: 
2011/3957-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave: 
1

Skrevet av: 
Christin Andersen 

Gjelder fra
20.10.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre

Side nr:
3
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 Luftfartsloven (Sørkjosen Lufthavn)
 Lov om jord (jordlova) 
 Lov om skogbruk (skogbrukslova) 
 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv
 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
 Lov om forpakting (forpaktingslova)
 Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
 Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)
 Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)
 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
 Lov om skogbruk (skogbrukslova)
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 

Innenfor sitt arbeidsområde skal Driftsutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som 
sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Driftsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innen Driftsutvalgets ansvarsområder.

Driftsutvalget gjør vedtak innenfor sine saksområder, innenfor den økonomiske ramme og 
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.
Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Driftsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske 
enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av 
økonomisaker, gir Driftsutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Driftsutvalget er ansvarlig for planmessig, rasjonell økonomisk drift innenfor sitt 
ansvarsområd i kommunen. Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid
med berørte kommunale virksomhetsområder og andre offentlige og private organer med 
samme eller tilgrensende arbeidsområder.

Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, 
og at det blir utarbeidet årsberetning.  

§ 3 Mindretallsanke
I saker der Driftsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 
mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. 
Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 4 Driftsutvalgets møter

Driftsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når 
minst 2 av medlemmene krever det.
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Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn. 

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Driftsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 
ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Driftsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig 
rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Driftsutvalget og 
andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Driftsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og 
regler. Driftsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen for Driftsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de denne 
bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles. 

§ 6 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
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§ 1 Hjemmel

Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.  

§ 2 Valg og sammensetning

Driftsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, 
minimum 4 av medlemmene skal velges blant de faste representantene i kommunestyret. 
Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til 
kommunestyrevalget. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 
skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør 
eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde

Driftsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til 
kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor byggesaker, VAR, brann, havn, kommunale 
veger, kommunale bygg, idrettsanlegg, oljevern, trafikksikkerhet, plan, vilt, miljø og 
landbruk, ihht kommunelovens § 23.
Driftsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de 
retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende): 

 Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven) 
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 Lov om havner og farvann 

Reglement for Driftsutvalget i Nordreisa kommune Dok id: 
2011/3957-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave: 
1

Skrevet av: 
Christin Andersen 

Gjelder fra
15.12.2011

Godkjent av
Nordreisa kommunestyre

Side nr:
3-3
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 Veglov 
 Vegtrafikkloven  
 Lov om jord (jordlova) 
 Lov om skogbruk (skogbrukslova) 
 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv
 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
 Lov om forpakting (forpaktingslova)
 Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
 Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)
 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte)
 Matrikkelloven
 Lov om Stadsnavn
 Lov om Eierseksjonering
 Lov om friluftsliv
 Lov om naturvern
 Lov om viltet
 Lov om hundelov
 Lov om laks og innlandsfisk
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Innenfor sitt arbeidsområde skal Driftsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som 
sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Driftsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innen Driftsutvalgets ansvarsområder.

Driftsutvalget gjør vedtak innenfor sine saksområder, innenfor den økonomiske ramme og 
etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.
Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen.

Driftsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske 
enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av 
økonomisaker, gir Driftsutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Driftsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene 
som sorter under driftsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 23.

§ 4 Mindretallsanke

I saker der Driftsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et 
mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. 
Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.
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§ 5 Driftsutvalgets møter

Driftsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når 
minst 2 av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn. 

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Driftsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 
ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Når Driftsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig 
rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Driftsutvalget og 
andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Driftsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og 
regler. Driftsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 6 Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen for Driftsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de han/hun
bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som 
behandles. 

§ 7 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2011
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-72

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 16.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
99/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Nærings- og kulturutvalg 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Nærings- og kulturutvalg 2011 – 2015
5 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart Jakobsen (Ap) 1. Ole Morten Pedersen (Ap)
Hilde Nyvoll (Ap) 2. Øyvind Evanger (Ap)
Halvar Wahlgren (H) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

4. Sigrund Hestdal (Ap)
5. Jeanette Veibakken (Ap)

Trond Hallen (Frp) 1. Torbjørn Berg (Frp)
2. Johanne Olaussen (Frp)

SP og Krf stiller felles 1 fast representant og får dermed 2 vara. Dette legges frem på 
kommunestyremøtet 15.12.11

Leder: Halvar Wahlgren (H)
Nestleder: Lidvart Jakobsen (Ap)

Reglementet må utarbeides for utvalget.

Enstemmig vedtatt
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Vedtak:

Nærings- og kulturutvalg 2011 – 2015
5 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart Jakobsen (Ap) 1. Ole Morten Pedersen (Ap)
Hilde Nyvoll (Ap) 2. Øyvind Evanger (Ap)
Halvar Wahlgren (H) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

4. Sigrund Hestdal (Ap)
5. Jeanette Veibakken (Ap)

Trond Hallen (Frp) 1. Torbjørn Berg (Frp)
2. Johanne Olaussen (Frp)

SP og Krf stiller felles 1 fast representant og får dermed 2 vara. Dette legges frem på 
kommunestyremøtet 15.12.11

Leder: Halvar Wahlgren (H)
Nestleder: Lidvart Jakobsen (Ap)

Reglementet må utarbeides for utvalget.

Kommuneloven

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Jf. kommunelovens § 10, kan kommunestyret selv bl.a. opprette og nedlegge faste utvalg og 
komiteer. 

I kommunestyremøte 20.10.2011 i sak 43/11 ble følgende vedtatt:
“Levekårsutvalget legges ned.
Følgende nye hovedutvalg opprettes:
- Helse- og omsorgsutvalg med 7 representanter
- Oppvekstutvalg med 7 representanter
- Administrasjonsutvalg med 7 representanter og representanter fra hovedtillitsvalgte
- Nærings- og kulturutvalg med 7 representanter og representanter fra næringsliv”

I kommunestyrets møte 20.10.11 i sak 63/11 “Valg av Nærings- og kulturutvalg” ble det vedtatt 
følgende: 
“Sak 63/11 utsettes til kommunestyremøte i desember.
Formannskapet behandler næringssaker frem til Nærings- og kulturutvalg er valgt. “

Det er ikke laget forslag til reglement for Nærings- og kulturutvalget. 
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Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger Nærings- og kulturutvalg bestående av 7 representanter og 
representanter fra næringsliv, og av disse leder og nestleder. Det bør utarbeides reglement for 
utvalget. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-94

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
100/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Ærespriskomitè 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmer følgende forslag:
Nærings- og kulturutvalget er Ærespriskomitè 2011-2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nærings- og kulturutvalget er Ærespriskomitè 2011-2015.

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 5 representanter til Ærespriskomitèen. 

Statutter for Ærespriskomitèen:
1. Nordreisa kommune kan hvert annet år tildele en ærespris. Prisen tildeles for innsats 

innafor kultur, idrett og annen frivillig innsats. Prisen skal foruten å være en inspirasjon 
til videre innsats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den 
innsats som er vist.
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2. Æresprisen tildeles enkeltperson, unntaksvis gruppe, sammenslutning eller forening, 
som har sin klare tilknytning til kommunen. Prisvinneren bør være bosatt i kommunen.

3. Æresprisen består av en pengesum, for tiden kr 10.000, og et spesiallaget kunstverk av 
Johanne Marie Hansen-Krone.

4. Enhver med nåværende eller tidligere tilknytning til kommunen kan komme med forslag 
til kandidat. Forslag skal være begrunnet og må leveres kommunen innen fastsatt frist.

5. Ærespriskomitéen består av fem personer oppnevnt av Kommunestyret. 
Kulturkonsulenten er sekretær for komiéen. Komitéens beslutning er endelig og 
behandlingen er konfidensiell. 

6. Prisen deles ut i forbindelse med det siste kommunestyremøtet om våren eller i 
forbindelse med et arrangement.

Ærespriskomiteen konstituerer seg selv med leder.

Side 432



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-78

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 17.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
101/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Representantskapet i Regionrådet 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet i Regionrådet 2011 – 2015
3 medlemmer med vara

Faste representanter: Varamedlemmer
Marit Aarsand (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Kjetil Reiersen (Krf) 2. Morten Risto ((Ap)
Bjarne Josefsen (H) 3. Knut Morten Pedersen (Ap)

4. Sissel Guldbrandsen (Ap)
5. Merethe Elvebakken Sundby (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i Regionrådet 2011 – 2015
3 medlemmer med vara

Faste representanter: Varamedlemmer
Marit Aarsand (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Kjetil Reiersen (Krf) 2. Morten Risto ((Ap)
Bjarne Josefsen (H) 3. Knut Morten Pedersen (Ap)

4. Sissel Guldbrandsen (Ap)
5. Merethe Elvebakken Sundby (H)

Henvisning til lovverk:
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 3 medlemmer med vara til representantskapet i Regionrådet. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-44

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 10.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
102/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til styringsgruppa for Halti 2011-2015

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven
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Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Styringsgruppa for Halti II 2011 – 2015
3 medlemmer med personlig varamedlem

Faste representanter: Persolig varamedlemmer
Torbjørn Evanger (Ap) Inger Birkelund 

Lidvart Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Siv Elin Hansen (SV) Kurt Einar Karlsen (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styringsgruppa for Halti II 2011 – 2015
3 medlemmer med personlig varamedlem

Faste representanter: Persolig varamedlemmer
Torbjørn Evanger (Ap) Inger Birkelund 

Lidvart Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Siv Elin Hansen (SV) Kurt Einar Karlsen (H)

Vedlegg

1 Kommunestyre sak 49/02 - Organisering 2. byggetrinn Halti

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret gjorde i sak 44/98 følgende vedtak:
”Det opprettes en kommunal bedrift som eiendoms- og driftsselskap for Regionens Hus. 
Styringsgruppa for Regionens Hus velges som styre for den kommunale bedriften. Styret får 
tilført de midler som er innarbeidet i kommunens budsjett for 1998 til formålet Regionens Hus.”

Kommunestyret gjorde i sak 69/98 vedtak om vedtekter for kommunal bedrift ”Regionens Hus –
utbygging og drift av 1. og 2. byggetrinn”
Jf. vedtektens § 4.2: 

Side 436



”Styringsgruppa for Regionens Hus er bedriftens styre. Styringsgruppa/styret velges av 
kommunestyret og sammensettes bl.a. av representanter for arbeidsgruppene rundt Regionens 
Hus. Styringsgruppa/styret gies fullmakter etter kommuneloven §11.

Styringsgruppa/styret skal ha seks – 6 – medlemmer, hvorav ordføreren er den ene. 
Kommunestyret velger leder.

Styrets leder skal innkalle til møte i styringsgruppa/styret når det er påkrevd. To – 2 -  av styrets 
medlemmer kan kreve styringsgruppa/styret innkalt. Et lovlig styremøte må ha minst tre – 3 –
styremedlemmer til stede. Er stemmetallet likt blir lederens stemmegivning avgjørende.

Styringsgruppa/styret får dekt tapt arbeidsfortjeneste i hht kommunale regler. Møtegodtgjørelse 
utbetales i hht kommunale satser. 

Rådmannen har møte- og talerett i styringsgruppa/styret og får tilsendt sakspapirer og referat 
på samme måte som styringsgruppa/styrets medlemmer.”

Kommunestyret gjorde i sak 49/02 følgende vedtak:
“Kommunestyret godkjenner forsalg til organisering av videre arbeid med Halti, gjelde fra 1. 
oktober 2001.”
I forslaget til organisering av arbeidet med andre byggetrinn Halti står det bl.a. at 
styringsgruppen for totalprosjektet skal bestå av følgende representanter:
1 representant fra Nord-Troms Regionråd
1 representant for Halti-bygget
3 politikere fra Nordreisa kommune med personlig varamedlem, ordfører bør være en av 
medlemmene med varaordfører som personlig vara.
Oppgaver og ansvarsområdet: Finansiering av andre byggetrinn, vedta budsjett og 
fremdriftsplaner, fronte prosjektet overfor samarbeidsparter, bidra til opprettelse av egen 
driftsselskap (AS).

Vurdering

Kommunestyret velger 3 medlemmer med personlig varamedlem til styringsgruppa for Halti. 
Ordfører bør være en av medlemmene, med varaordfører som personlig vara.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-76

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 17.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
103/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til representantskapet for Halti Kvenkultursenter 
IKS 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Selskapsavtale for Halti Kvenkultursenter IKS

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet for Halti Kvenkultursenter IKS 2011-2015
1 medlem med personlig varamedlem
Medlem Personlig varamedlem
Hilde Lund Bente Nyvoll

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet for Halti Kvenkultursenter IKS 2011-2015
1 medlem med personlig varamedlem
Medlem Personlig varamedlem
Hilde Lund Bente Nyvoll
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte ”selskapsavtale for Halti kvenkultursenter IKS”.
IHT selskapsavtalens § 7 er representantskapet selskapets høyeste organ og kommunestyrene i 
Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkesting oppnevner hver en
representant til representantskapet. Representantskapet velges for 4 år og valgene følger 
valgperioden. 
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved 
forholdsvalg eller flertallsvalg.

Viser til § 7 i selskapsavtalen. 
Når det gjelder representantskapet arbeid, skjer det i henhold til paragrafene i Lov om 
interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Vurdering

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig varamedlem til representantskapet for Halti 
Kvenkultursenter IKS.
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SELSKAPSAVTALE
FOR

HALTI KVENKULTURSENTER
IKS

10.03.09

Denne selskapsavtalen er inngått med hjemmel i lov av 29.01.99 om interkommunale
selskaper og trer i kraft med virkning fra (dato).

Avtalen inneholder de bestemmelser som følger av lovens § 4 om krav til innhold i
selskapsavtale. For nærmere presisering av selskapets organers ansvar og myndighet vises til
lovens bestemmelser.

§  1 HALTI KVENKULTURSENTER IKS
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper av 29.01.99.

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy,
Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal
registreres i Foretaksregisteret.

§  2 HOVEDKONTOR
Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

§  3 FORMÅL
Halti kvenkultursenter IKS har som formål:
- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i
kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og
revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske
befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens
historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og
næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive
tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med
den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk
språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske
kulturen i alle sammenhenger.
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§  4 EIERANDEL OG INNSKUDDSPLIKT

Eierandelene og forpliktelsene fordeler seg slik:

Selskapet skal etablere et bundet kapitalfond på 100.000 kroner til sikkerhet for dekning av
gjeld ved eventuell oppløsning av selskapet.Hver eier betaler inn et innskudd fordelt etter
eierforholdet i denne paragraf.

§  5 EIERTILSKUDD
De kommunale eierne betaler årlige tilskudd til drift av Halti kvenkultursenter IKS ut i fra en
fordelingsnøkkel basert på 20 % tilskudd fra primærkommunene. Andelen fordeles med 50 %
på Nordreisa kommune som vertskommune og 50 % på de øvrige fem kommunene. Troms
fylkeskommune betaler årlig tilskudd på minimum 20 %.

§  6 ANSVARSFORDELING
Kommunene Storfiord, Lyngen, Kåfiord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Troms
fylkeskommune hefier med sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede
forpliktelser.

§  7 REPRESENTANTSKAPET
Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord,
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver
1 representant til representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede.
Beslutninger krever tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober
avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med
minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste.

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger valgperioden.
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.
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§  8 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG KRAV TIL
KVALIFISERT FLERTALL I ØKONOMISK VIKTIGE SAKER

Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapets høyeste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Vedtak som er av vesentlig betydning for selskapet krever 2/3 flertall.

§ 9 STYRET
Styret, dets leder og personlige varamedlemmer velges av representantskapet for to år. Styret
skal ha fem medlemmer.
De ansatte skal ha representasjon i styret, slik det følger av lov om interkommunale selskap.

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjene som denne skal følge.

Representantskapets ordfører /varaordfører har møte- og talerett i styret.

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styret.

§  10 SELSKAPETS REGNSKAP
Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven.
Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond for selskapet til utvikling av
kvensk språk og kultur, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond
dekkes av deltakerne.

§  11 LÅNEOPPTAK
Selskapet gis anledning til, etter loven § 22 1. ledd, å ta opp lån for fremme av selskapets
formål innen en samlet låneramme på 50.000 NOK.

§ 12 UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer i selskapsavtalen
krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene og av
Troms fylkeskommune.

§  13 UTTREDEN
Under henvisning til lovens § 30 fastsettes i denne selskapsavtalen at den enkelte deltaker
tidligst kan kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 01.01. 2012.
Etter dette tidspunkt gjelder lovens ordinære regler for uttreden.

§  14 ØVRIGE BESTEMMELSER
For selskapet gjelder for øvrig den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-57

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
104/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Re oppnevning av nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/Ràisa 
àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke 
2011-2015

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Re oppnevning av nasjonalpark-/verneområdestyrer
2 Kopi av brev ang. Delegering av myndighet til nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/
Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde 2011-2015
2 medlemmer med vara

Medlem Vara 
Ordfører Vara ordfører 
Sigrund Hestdal (Ap) Anja C. Birkelund (H)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/
Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde 2011-2015
2 medlemmer med vara
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Medlem Vara 
Ordfører Vara ordfører 
Sigrund Hestdal (Ap) Anja C. Birkelund (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

I henhold til naturmangfoldloven § 62 annet ledd tredje setning kan Kongen fastsette at et særskilt 
oppnevnt organ skal være forvaltningsmyndighet for et område vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven kapittel V. Kongens myndighet er ved kg1. res. 4. juni 2010 delegert til 
Miljøverndepartementet. På denne bakgrunn bestemte Miljøverndepartementet den 15. november 2010 at 
et nasjonalparkstyre bestående av representanter fra Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune og 
Sametinget, skal være forvaltningsmyndighet for Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og 
Rffisduottarhåldi landskapsvernområde i Troms fylke. 

Nordreisa kommune er bedt om å fremme forslag på medlemmer med varamedlemmer til styret. Det 
forutsettes at kravene til kjønnsfordeling, jf. Likestillingsloven § 21, blir lagt til grunn. 

Nordreisa kommune skal være representert med to medlemmer og innstiller to kvinner og to menn 
blant kommunestyrets medlemmer. Primært bør ordføreren være representert. 

Vurdering

Til nasjonalparkstyre for Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi 
landskapsvernområde velges to medlemmer med varamedlemmer blant kommunestyrets 
medlemmer.
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DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Fylkesmennene

1TROMS
Dok,rfr,—

30 SEPT2011
Atk bele,

Deres ref Vår ref

200904233
Dato

29 SEPT2011

Reoppnevning av nasjonalpark-/verneområdestyrer

Vi viser til e-post av 14.09.2011tiI fylkesmiljøvernsjefene vedrørende reoppnevning av
verneområde-/nasjonalparkstyrer som følge av kommune- og fylkestingsvalget.

Som det framgår av e-posten skal fortsatt Miljøverndepartementet oppnevne styrene på
bakgrunn av innstillinger fra kommunene, fylkestinget og Sametinget.

For å gjøre denne prosessen så smidig og rasjonell som mulig, er det utarbeidet et skjetna der
forslag til nye representanter og sittende representanter som fortsetter i det nye styret, legges
inn.

Vi ber om at Fylkesmennene distribuerer dette skjemaet til "sine" respektive verneområde-
/nasjonalparkstyrer, og ber om at kommunene og fylkeskommunene foreslår nye
representanter til styrene der det er aktuelt.

Vi ber om at Fylkesmennene, eventuelt nasjonalpark-/verneområdeforvalteren, retumerer
ferdig utfylt skjema til Miljøverndepartementet så snart forslag til nye representanter og
vararepresentanter for de ulike styrene foreligger. Departementet vil deretter reoppnevne
styrene så raskt som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at likesti1lingsIovenfortsatt skal ligge til grunn for sammensetningen
av styrene.

Med hils

Lene Lyng
ekspedisjon

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning
Vedlegg:1

4~1-1---

5gunn Iversen
seniorrådgiver




,




Postadresse Kontoradresse Telefon Avdelingfor natufforvaltning . Saksbehandler
Postboks 8013Dep Myntgt.2 2224 90 90




Ingunn Iversen
00300 slo postmottak@md.dep.no Org no. Telefaks 22 24 5861




www.miljo,DO 972417882 22 2495 60
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Deres ref

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ Råisa
å1bmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi
landskapsvernområde
Fylkesmannen i Troms

Vår ref Dato

200904233/MOG

Delegering av myndighet til nasjonalparkstyret for Reisa
nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi
landskapsvernområde i Troms fylke

1 APR2011

Bakgrunn
I henhold til naturmangfoldloven § 62 annet ledd tredje setning kan Kongen fastsette at
et særskilt oppnevnt organ skal være forvaltningsmyndighet for et område vernet med
hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V. Kongens myndighet er ved kg1. res. 4. juni
2010 delegert til Miljøverndepartementet.

På denne bakgrunn bestemte Miljøverndepartementet den 15. november 2010 at et
nasjonalparkstyre bestående av representanter fra Nordreisa kommune, Troms
fylkeskommune og Sametinget, skal være forvaltningsmyndighet for
Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Rffisduottarhåldi landskapsvernområde i
Troms fylke. Departementet fastsatte samtidig vedtekter for nasjonalparkstyret.

Delegering
Miljøverndepartementet delegerer med dette forvaltningsmyndigheten for Reisa
nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi landskapsvernområde til
nasjonalparkstyret. Delegeringen gjelder fra og med 12.04.2011.

Fylkesmannen behandler søknader som er mottatt før forvaltningsmyndighet ble
delegert til nasjonalparkstyret. Dette gjelder også forberedelse av klager på vedtak gjort
før myndighet ble delegert til styret. I slike saker er det Direktoratet for
naturforva1tning som er klageinstans.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler
22 24 90 90 Morten Gluva

postmottak@md.dep.no Org. nr. Telefaks
www.miljo.no 972 417 882 Side 448



Fylkesmannen har klagerett over vedtak truffet av nasjonalparkstyret. Departementet
er klageinstans for vedtak truffet av nasjonalparkstyret.

Me hil

Torke am erg (e .)
ekspedisjonssjef

Kopi:
Nordreisa kommune
Troms fylkeskommune
Sametinget
Direktoratet for naturforvaltning

Side 2
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Torbjørn Lange
avdelingsdirektør
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-79

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 17.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
105/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av medlemmer til styret for regionrådet 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Styret for regionrådet 2011-2015
1 medlem med personlig vara
Medlem Vararepresentant
Ordfører Vara ordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret for regionrådet 2011-2015
1 medlem med personlig vara
Medlem Vararepresentant
Ordfører Vara ordfører

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig vara til styret for regionrådet. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-30

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 28.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/11 Nordreisa Valgnemnd 04.10.2011
57/11 Nordreisa kommunestyre 20.10.2011
17/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
106/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av forhandlingsutvalget 2011-2015

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Vedlegg
1 Reglement for forhandlingsutvalget

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015
3 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) 1. Halvar Wahlgren (H)
Sigrund Hestdal (Ap) 2. Hilde Nyvoll (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 3. Olaug Bergset (Sp) 

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Forhandlingsutvalget reviderer reglement og legger det frem for kommunestyret.  

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015
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3 medlemmer 
Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) 1. Halvar Wahlgren (H)
Sigrund Hestdal (Ap) 2. Hilde Nyvoll (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 3. Olaug Bergset (Sp) 

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Forhandlingsutvalget reviderer reglement og legger det frem for kommunestyret.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte pga endret utvalgsstruktur.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte ga endret utvalgsstruktur.

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 04.10.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015

Faste representanter: Varamedlemmer:

Lidvart A Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Geir Sagelv (H) Mona Solvang (Krf)
Hilde Nyvoll (Ap) Helga M Steffensen Wigdel (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap) Siv Elin Hansen (Sv)

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forhandlingsutvalg 2011 – 2015

Faste representanter: Varamedlemmer:
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Lidvart A Jakobsen (Ap) Halvar Wahlgren (H)
Geir Sagelv (H) Mona Solvang (Krf)
Hilde Nyvoll (Ap) Helga M Steffensen Wigdel (Sv)
Sigrund Hestdal (Ap) Siv Elin Hansen (Sv)

Leder: Lidvart A Jakobsen (Ap)
Nestleder: Sigrund Hestdal (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Forhandlingsutvalget er et fast politisk utvalg.

I reglement for Forhandlingsutvalget vedtatt i kommunestyre 31.08.95 sk 70/95 står det at 
Forhandlingsutvalget skal ha 3 medlemmer.
Reglementet til Forhandlingsutvalget må revideres jfr at det velges fire representanter som 
følge av endret utvalgsstruktur.

Vurdering

Kommunestyret velger 4 medlemmer med vara bestående av 1 fra Formannskapet, 1 fra 
Oppvekst- og kulturutvalget, 1 fra Helse- og omsorgsutvalget og og 1 fra driftsutvalget, samt 
leder og nestleder. 

Retningslinjene for Forhandlingsutvalget tas opp til behandling i kommunestyret.
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REGLEMENT

FOR

FORHANDLINGSUTVALGET

Vedtatt i Nordreisa kommunestyre 31.08.95 sak 70/95

38
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NORDREISA KOMMUNE

-  VALG OG SAMMENSETN1NG

Hovedansvarsområde:

UTVALGETS MØTER

REGLEMENT FOR FORRANDLINGSUT VALGET

Forhandlingsutvalget er et fast politisk utvalg,

Porhandlingsutvalget skal ha 3 medlemmer med varamedlemmer utgått med 1 fra formannska-
pet, 1 fra levekårsutvalget og 1 fra driftsutvalget .
Utvalget velges av kommunestyret som også velger leder og nestleder.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

§ ANSVARSOMRÅDE

Forhandlingsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslin er som
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret.

Føre loka1e forhandlinger / føre drøftinger i hht hovedtariffavtale og
hovedavta1e

- Føre forhandlinger i enkeitsaker knyttet til lønn og arbeidsforhold

Forhandlingsutvalget skal avvikle møter når lederen bestemmer og når Hovedavtalen hjemler
det.

Møteinnkalling skal sendes ut minst 5 dager før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder og.
saksdokumenter skal sendes medlemmente.

Møtet ledes av utvalgets leder. Har leder forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg.

Utvalget er vedtaksført når alle medlemmene er.tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. .

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller hans representant har
møte- og talerett.

39
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Lederen eller rådmarmen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmene av utvalget , samt
til administrasjonsutvalget .

Personalsaker skal behandles for lukkede dører.

§  4  -  SEKRETARIAT

Sekretariatsfunksjonen for utvalget legges til rådmannen.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.

§  5  -  GYLDIGHET  /  ENDRING

Dette reglement er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 31.08.95 sak 70/95
og trer i kraft 13. oktober 1995.

Endringer i dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.

40
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-54

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
107/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015
5 medlemmer og vara

Medlemmer Varamedlemmer
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. ?
3. ?

Bjarne Josefsen (H) 1. Hanne Kalseth (Sp)
2. Eirik Kristiansen (Krf)
3. Helge Olsen (H)

Harry Kristiansen (Ap) 1. Brynjulf Blixgård (Ap)
Marit F. Aarsand (Ap) 2  Magne Henriksen (Sv)
Trond Bjerkmo (Ap) 3. Sissel Guldbrandsen (Ap)

4. Morten Risto (Ap)
5. Mari Ann Andersen (Ap)

Vara representanter til Frp blir lagt frem i kommunestyret 15.12.11

Leder: Bjarne Josefsen (H)
Nestleder : Marit F. Aarsand (Ap)

Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Overtaksnemnd for eiendomsskatt 2011-2015
5 medlemmer og vara

Medlemmer Varamedlemmer
Birger Solbakken (Frp) 1. Ragnhild Hammari (Frp)

2. ?
3. ?

Bjarne Josefsen (H) 1. Hanne Kalseth (Sp)
2. Eirik Kristiansen (Krf)
3. Helge Olsen (H)

Harry Kristiansen (Ap) 1. Brynjulf Blixgård (Ap)
Marit F. Aarsand (Ap) 2. Magne Henriksen (Sv)
Trond Bjerkmo (Ap) 3. Sissel Guldbrandsen (Ap)

4. Morten Risto (Ap)
5. Mari Ann Andersen (Ap)

Vara representanter til Frp blir lagt frem i kommunestyret 15.12.11

Leder: Bjarne Josefsen (H)
Nestleder : Marit F. Aarsand (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling. 

Saksopplysninger

Overtaksnemnd for eiendomsskatt skal ha 5 medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret 
velger leder og nestleder.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger overtaksnemnd for eiendomsskatt bestående av 5 medlemmer 
og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-53

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
108/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Takstutvalg for eiendomsskatt 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Takstutvalg for eiendomskatt 
3 medlemmer med personlig vara 
Medlemmer Personlig varamedlem
Rodner Nilsen (Ap) Trond Ove Holmgren (Ap)
Terje Å Nilsen (Kfr) Gro Vollstad Pedersen (V)
Kirsti Marit Stenlien (Sp) Olaf Skogmo (Sp)

Leder: Rodner Nilsen (Ap)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Takstutvalg for eiendomskatt 
3 medlemmer med personlig vara 
Medlemmer Personlig varamedlem
Rodner Nilsen (Ap) Trond Ove Holmgren (Ap)
Terje Å Nilsen (Kfr) Gro Vollstad Pedersen (V)
Kirsti Marit Stenlien (Sp) Olaf Skogmo (Sp)

Leder: Rodner Nilsen (Ap)
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Takstutvalg for eiendomskatt skal ha 3 medlemmer med persolig vara. Kommunestyret velger 
leder.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger takstutvalg for eiendomskatt bestående av 3 medlemmer med 
varamedlemmer, og blant medlemmene leder.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-49

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
109/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Takstutvalg for jord- og skogbruk 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Takstutvalg for jord- og skogbruk 2011-2015
3 medlemmer med varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Terje Å Nilssen (Krf) 1. Morten Risto (Ap)
Anja C Birkelund (H) 2. Mona Solvang (Krf)
Asbjørn Fredriksen (Sp) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)

Leder: Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder: Anja C Birkelund (H)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Takstutvalg for jord- og skogbruk 2011-2015
3 medlemmer med varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Terje Å Nilssen (Krf) 1. Morten Risto (Ap)
Anja C Birkelund (H) 2. Mona Solvang (Krf)
Asbjørn Fredriksen (Sp) 3. Hege Bergfald Jakobsen (H)
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Leder: Asbjørn Fredriksen (Sp)
Nestleder: Anja C Birkelund (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Takstutvalg for jord- og skogbruk skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Kommunestyret velger leder og nestleder.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger takstutvalg for jord- og skogbruk bestående av 3 medlemmer 
med varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.

Side 463



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-83

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
40/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
110/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til Reisa Elvelag 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Reisa elvelag 2011-2015

Medlemmer Varamedlemmer
Tore Yttregaard (H) Halvar Wahlgren (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reisa elvelag 2011-2015

Medlemmer Varamedlemmer
Tore Yttregaard (H) Halvar Wahlgren (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem til Reisa Elvelag.  
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-88

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
111/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Skjønnsmannsutvalget 2011-2015

Henvisning til lovverk:
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Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Skjønnsmannsutvalget 2011-2015
4 medlemmer

Medlemmer:
Anja Birkelund (H)
Elin Kaasen 
Rodner Nilsen (Ap)
Bjarne Josefsen (H)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjønnsmannsutvalget 2011-2015
4 medlemmer

Medlemmer:
Anja Birkelund (H)
Elin Kaasen 
Rodner Nilsen (Ap)
Bjarne Josefsen (H)

Vedlegg

1 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn høsten 2007 - våren 2008

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre velger 4 representanter til skjønnsmannsutvalget. 
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Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, 
forliksrådene, politidirektoratet, Samarbeidsutvalget for 
forliksråd og namsmenn, Domstoladministrasjonen 
 

 
 
 
 

Deres ref. Vår ref. Dato 
 200704371-   /SB 14.09.2007 

 

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn høsten 2007 - våren 2008 

Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, 
meddommere, skjønnsmenn, forliksrådsmedlemmer og jordskiftemeddommere.  
Lov om domstolene 13. august 1915 nr. 5 (domstolloven) ble endret ved lov 15.06.2007 
nr. 38 (Lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)). Loven 
trer i kraft 01.07.07. Endringene vil bli gjeldende for kommende valg. 
Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av 
lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstolene.  
 
I det følgende vil det bli redegjort for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmenn som gjelder for kommende valg, og nærmere om oppgavene til 
kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene i den forbindelse.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Postadresse 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 

Kontoradresse 
Akersgt. 42 

Telefon - sentralbord 
22 24 90 90 
Org. nr.: 972 417 831 
 

Sivilavdelingen 
Telefaks 
22 24 27 22 

Saksbehandler 
Steinar Backe 
22 24 54 81 
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1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 

 

1.1 Forliksrådets sammensetning mm 

Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven § 27 første til syvende  
ledd: 
 

”I hver kommune skal det være et forliksråd.  
 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant 
varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 
rekkefølge oppnevnelsen viser.  
 
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som 
er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.  
 
Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller flere 
avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges som leder 
for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge kommunen har 
fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen.  
 
Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar 
med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette at formannen 
og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig tilsettingsforhold etter 
tjenestemannsloven.  
 
I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er 
namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen 
sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet.  
 
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan 
med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles 
forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer 
hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og 
varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av 
funksjonsperioden etter § 57.”  

 

1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.  
 
I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til 
forliksrådsmedlem:  
 

• Vedkommende må ha fylt 25 år 
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• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1 

 
• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet 

til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt 
 
Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.  
 
Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg 
som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet. 
Domstolloven er her betydelig endret i forhold til det som var tilfellet ved tidligere valg.  
 
Endringene innebærer at kretsen for de som er utelukket til valg som 
forliksrådsmedlemmer er utvidet. Domstolloven § 71 lyder:  
 

”Utelukket på grunn av stilling er: 
 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 
 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte 

ved Statsministerens kontor 
 

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen 
 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 
 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.”  

 
Merknad:  
§ 72 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra 
tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket ”tar direkte del i” gjelder alle typer 
arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.  
 
Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går frem av domstolloven § 72:  
 

”Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  
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1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 
 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39c 

 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 
 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden dommen var rettskraftig 

 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i 

mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig 
etter vedtakelsen 

 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig 
 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter 
første ledd.” 

 
Merknad: 
Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av 
betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem.  

  
Etter domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid 
med § 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels 
gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret 
eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke 
skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er 
valgbar etter § 72.  
 
Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre 
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to 
perioder tidligere. 
 
For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som 
forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene 
som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges.  
 
Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og 
krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det 
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket 
for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for 
forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets 
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oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for 
forliksråd og namsmenn. 
 
Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av 
politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og 
egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i 
forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet 
på en gang. 
 

1.3 Fremgangsmåten ved valget 

1.3.1 Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter kommunestyrevalget i 
2007.  

Lovendringene i domstolloven § 57 første ledd innebærer at for fremtiden skal valget av 
forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og 
gjelde fra 1. januar det påfølgende år.  Paragraf 57 lyder:  
 

”Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår 
innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det 
påfølgende år.  
 
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av 
paragrafen her og av § 27.  
 
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter 
deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret 
enstemmig fastsetter rekkefølgen.  
 
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene 
skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3 innen den enkelte 
liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som 
har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at 
det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk 
etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for 
varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det 
ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje.” 

 
Ved kommende valg er det i endringsloven kapittel XIII innført 
overgangsregler for valg av forliksrådsmedlemmer:  
 

”Etter kommunestyrevalget høsten 2007, skal det nye kommunestyret selv velge 
forliksrådsmedlemmer innen 15. januar 2008. (…) Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. 
januar 2013.  

 
Merknad: 
Fristen for det kommende valg av forliksrådsmedlemmer er således 15. januar 2008. 
Det er det nye kommunestyret som skal foreta valget.  
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Funksjonsperioden for forliksrådsmedlemmer etter kommende valg gjelder fra og med 
1. mai 2008 til 1. januar 2013.  
 
Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til 
kommunale nemnder mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de 
avvik som følger av domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som 
forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg. 
Bestemmelsen i kommuneloven § 37 nr 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid 
ikke til anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre 
varamedlemmer. 
 
Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan 
fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider 
gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved 
forfall til forliksrådets møter. 
 
Ved flertallsvalg gir kommuneloven § 38 nr 2 tilfredsstillende svar på hvordan en 
valgteknisk skal oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blant medlemmene 
og blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir 
imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk løsning på hvordan kravet om 
kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i kommunestyret velger hvert 
sitt medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor inntatt i 
domstolloven § 57. 
 

1.3.2 Valg av formann – rekkefølgen for de valgte medlemmer 

Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret 
velger én av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå 
at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at 
det avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann 
blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de 
alminnelige regler i kommuneloven kapittel 6. 
 
Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte 
medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal 
fungere ved formannens eller andre medlemmers fravær, jf domstolloven § 27 tredje 
ledd. Den vil bestemmes noe forskjellig etter som de er valgt ved forholdstallsvalg eller 
ved flertallsvalg. 
 
Er valget holdt som forholdstallssvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til 
kommuneloven § 37. 
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Flertallsvalg følger reglene i kommuneloven § 38. Rekkefølgen bestemmes etter 
stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt. 
 
Det som er sagt her, gjelder med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter en 
bestemt rekkefølge. 
 

1.3.3 Valg av forliksrådsmedlemmer etter kommunestyrevalget i 2011 

Domstolloven § 57 første ledd lyder:  
 

”Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår 
innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det 
påfølgende år” 

 
Grunnet overgangsregler vil § 57 første ledd først gjeldr etter kommunestyrevalget i 
2011. Valg av forliksrådsmedlemmer skal da skje innen 15. oktober 2012, og gjelde fra 
1. januar 2013 til 1. januar 2017.  
 
Dette innebærer at de som velges som forliksrådsmedlemmer etter høstens 
kommunestyrevalg, vil ha en noe lengre funksjonsperiode enn vanlig, frem til 1. januar 
2013. 
 

1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og 
varamedlemmer 

 
Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes 
rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen. 
 
Om fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med dette, er det bestemt i 
domstolloven § 58: 
 

"Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse for de 
valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han at det i fornøden 
utstrekning skal holdes nytt valg. 
 
Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet." 

 
Merknad: 
Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og 
kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er valgt, etter den rekkefølge 
som ble bestemt ved valget. 
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1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning 

 
I visse tilfelle er det adgang til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer. 
Reglene om dette er fastsatt i domstolloven § 59: 
 

"Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det opplyses 
at vedkommende mangler noen av de betingelser som er nevnt i §§ 53 eller 56 første ledd, eller 
vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av 
medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg. 
 
Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så 
fall nytt valg etter reglene i første ledd. 
 
Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan fylkesmannen 
oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til å 
innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig 
tilkalle en stedfortreder når partene samtykker. 
 
Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge 
etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har 
fratrådt e l, kan kommunestyret velge ny formann uavhengig av første punktum." 

 
Merknad: 
Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. 
Behovet for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite 
hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen 
kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i 
forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. 
Forutsetningen er at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs at de 
oppfyller vilkårene i domstolloven §§ 53 og 56. 
 
Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at 
det ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge formann uavhengig av den 
rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven § 27 forstås slik at 
kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn til 
den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf foran under pkt 3.2. Det samme bør også gjelde 
ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og det 
enkelte medlem er tjent med. Formannen har ofte en større arbeidsbyrde og et større 
ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne til å lede forliks- og 
domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente 
forliksrådets syn før forslag fremsettes. 
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2. VALG AV SKJØNNSMENN 

2.1 Oppnevning til skjønnsmannsutvalgene 

2.1.1 Innledning – skjønnsprosessloven § 14 

Om oppnevning er det gitt bestemmelser i lov 1. juni 1917 nr 1 om skjønn og 
ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)§ 14, som lyder: 
 

”I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag 
fra tingrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert 
domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange 
skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.  
 
       Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 
oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i 
domstolsloven § 66 første ledd, § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74 
gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 
domstolloven § 90 første ledd annet punktum.  
 
       Fylkesrådmannen skal sende oppgave over alle skjønnsmenn i det fylkesvise utvalg til 
tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal 
inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidssted og privat, stilling og 
yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.”  

 
Merknad: 
Det er fortsatt fylkestinget som skal velge skjønnsmenn. Fylkestingets kompetanse til å 
oppnevne skjønnsmenn etter skjønnsprosessloven § 14 kan delegeres til fylkesutvalget. 
Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene. Fortegnelsen 
fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde de samme opplysninger om de 
valgte som en har bedt om i forbindelse med forslagene. Kravet om angivelse av hva 
vedkommende er særlig kyndig i, peker for det første på en mer generell inndeling 
innen utvalgene, dernest på vedkommendes særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke 
fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. For eksempel kan opplysning om spesiell 
fagutdanning være nyttig. 
 

2.1.2 Vilkår for å kunne velges 

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd er endret som følge av endringer 
i domstolloven kapittel 4 og 5. Henvisningene innebærer at det, i tillegg til de krav til 
faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de 
samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for skjønnsmedlemmer 
som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter 
domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for skjønnsmedlemmer. 
Siden det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise utvalgene av 
skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til ”kommunen”, ”kommunestyret og liknende 
forstås som henvisninger til de tilsvarende instanser i fylkeskommunen.  
 

Side 10 

Side 477



Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må 
særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i 
bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av 
erfarne og velkvalifiserte skjønnsmenn, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved 
valget. 
 

2.1.3 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver 

Oppgave over antall skjønnsmenn i de forskjellige fylker og domssogn følger som 
vedlegg til dette brevet.  
 
Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til fylkeskommunen, med gjenpart til 
kommunene i domssognet. Fordelingen av antall skjønnsmenn på den enkelte 
kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Det har vært noe 
usikkerhet om domstolen selv skal utarbeide denne fordelingen. Departementet mener 
det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på 
forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene meddelelse. (Som legges 
til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med 
justeringer av antallet fra departementets side). 
 
Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles 
av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf pkt 2.1.4. 
 
Det samlete forslag bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om 
ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for 
uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved 
forholdsvalg dersom det kreves). 
 
Fortegnelsene over skjønnsmenn skal inneholde opplysninger om de foreslåttes navn, 
adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted og 
privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke 
dekkes av yrkesbetegnelsen, jf pkt 2.1.1. 
 

2.1.4 Fylkestingets oppnevning av utvalgene 

Det er ikke særskilte frister for valg av skjønnsmenn i loven. Det mest hensiktsmessige 
vil være at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer, meddommere og 
forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye fylkestinget. 
Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for innberetning 
av forslagene. 
 
Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og 
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget forøvrig. 
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Ellers bør det som er sagt i brevet her gjelde så langt det passer. 
 

2.2 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning 

Dette er omhandlet i skjønnsprosessloven § 15, som lyder: 
 

”Sletting av skjønnsmenn fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen når en skjønnsmann 
flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger etter reglene i domstolsloven § 81. 
Før avgjørelse treffes, skal vedkommende skjønnsmann så vidt mulig få høve til å uttale seg, og 
han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolsloven § 82 om klage over 
urettelig føring m m i fortegnelsen gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor 
en skjønnsmann som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen.  
 
Beslutning om endringer i skjønnsmannsutvalget meddeles tingrettene og jordskifterettene i fylket 
og vedkommende lagmannsrett.” 

 
Merknad: 
Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmannsutvalget ofte kan være aktuelle for 
oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og 
slettelsesgrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til 
fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting 
eller slettelsesgrunner, bør det straks videreformidles til fylkesrådmannen. 
 
Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de skal gi melding om alle 
endringer av betydning. 
 

2.3 Vandelskontroll 

 
Om vandelskontroll for valg av skjønnsmenn gjelder de samme lovregler som for valg 
av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Vi viser derfor til pkt. 1.2 ovenfor.  
 
Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater 
eller valgte medlemmer av utvalget mot strafferegisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Bekkelund 
avdelingsdirektør 
 

Steinar Backe 
Rådgiver 
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Vedlegg 1 
 

Oversikt over antall skjønnsmenn fra de forskjellige domssogn 
for perioden  
2008 - 2012 

 
Departementet har for kommende periode fastsatt fordeling som angitt 
nedenfor. For de fylker og domssogn hvor det er besluttet endringer, er 
det også gitt særskilt beskjed.  
 
Oslo: 44
 
Østfold: 
Heggen og Frøland 34 
Halden 22 
Sarpsborg 49 
Fredrikstad 34 
Moss 44 
 183 
 
Akershus: 
Asker og Bærum 44 
Follo 52 
Nedre Romerike 52 
Øvre Romerike 59 
 207 
 
Hedmark: 
Hedmarken 56 
Glåmdal 84   
Sør-Østerdal 30 
Nord-Østerdal 36
 206 
Oppland: 
Sør-Gudbrandsdal 40 
Nord-Gudbrandsdal 22 
Toten 30 
Hadeland og Land 45 
Valdres 30 
 167 
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Buskerud: 
Hallingdal 70 
Eiker, Modum og Sigdal 24 
Kongsberg 32 
Ringerike 30 
Drammen 64 
 220 
 
Vestfold: 
Nordre Vestfold 46    
Tønsberg 40 
Larvik 22 
Sandefjord 26 
 134 
 
Telemark: 
Nedre-Telemark 90  
Aust-Telemark 92   
Vest-Telemark 32 
 214 
 
Aust-Agder: 
Aust-Agder 102  
Kristiansand 12
 114 
 
Vest-Agder: 
Kristiansand  137  
Lister 98 
 235
 
Rogaland: 
Dalane 31 
Jæren 98 
Stavanger 82 
Karmsund 63 
Haugesund 30 
 304 
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Hordaland: 
Bergen 50 
Sunnhordland 56 
Nordhordland 130 
Hardanger 42 
 278 
 
 
Sogn og Fjordane: 
Sogn 68 
Fjordane 119 
 187 
 
Møre og Romsdal: 
Søre Sunnmøre 52 
Sunnmøre 100 
Romsdal 68 
Nordmøre 66
 286 
 
Sør-Trøndelag: 
Trondheim 20 
Fosen 44 
Sør-Trøndelag 122 
 186 

 
Nord-Trøndelag: 
Stjør- og Verdal 66 
Inderøy 33 
Namdal 33 
 132 
 
Nordland: 
Brønnøy 20 
Alstahaug 33 
Rana 28 
Salten 58 
Ofoten 46 
Lofoten 20 
Vesterålen 28 
 233 
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Troms: 
Ofoten 6 
Trondenes 38 
Nord-Troms 30 
Senja 38
 112 

 
Finnmark: 
Alta 25 
Hammerfest 20 
Indre Finnmark  25 
Øst Finnmark 40 
 110
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-85

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
112/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til Tornedalsrådet 2011-2015

Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Vedtekter for Tornedalsrådet

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Tornedalsrådet 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Beate Brostrøm Inger Birkelund

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tornedalsrådet 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Beate Brostrøm Inger Birkelund

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlige varamedlem til Tornedalsrådet.
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STADGAR FÖR TORNEDALSRÅDET

1  §

Tornedalsrådet

Kommunema Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda,
Övertorneå,Pajala, Kiruna, Storfjord, Kautokeino,Kåfjord, Nordreisa, samt
övriga kommuner vilka ans At om och av rådet beviljats medlemskap bildar
Tornedalsrådet, ett samarbets- och intresseorgan för Tornedalen.

2  §

Verksamhetsområde

Tornedalsrådet har som målsåttning att fråmja Tornedalskommunernas och
invånamas inb&des och internationella samarbete genom att verka fôr områdets
intressen och dess utvecklande samt bevarande av det tornedalska kulturarvet.

3  §

Språken

Officiella språk i Tornedalsrådet år svenska och finska.

4  §

Medlemskommunerna

Medlemmar år Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda,
Overtorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kautokeino, Kåfjord och Nordreisa
kommuner samt 45vriga kommuner vilka ansffld om och av rådet beviljats
medlemskap.

5  §

Tornedalsrådets organisation

Organisationen består av rådet, styrelsen och kansliet. Styrelsen kan utse
tidsbegrånsade arbetsgrupper.
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6  §

Representanterna

Det beslutande organet år Tornedalsrådet till vilket medlemskommunerna utser
sina representanter och personliga ersåttare för en kommunal mandatperiod i
respektive land.
Antalet ledamöter och ersåttare år följande :

7 §

Tornedalsrådets möten

Antalet ledamöter och ersåttare för tillkommande medlemskommuner
beståmmes av rådet enligt samma principer som för ovan namngivna kommuner.

Tornedalsrådet har ett ordinarie möte om året, vilket hålles senast 6 månader
efter råkenskapsårets utgång. I anslutning till mötet anordnas en
Tornedalskonferens som ett led i det  Tergripande arbetet med intressebevakning
och utveckling av regionen i enlighet med § 2.

Styrelsen sammankallar rådet till extra möte vid behov eller om minst 1/3 av
rådets ledamiter så begår. Extra mMe ordnas inom 30 dagar efter det att begåran
framlagts.

Kallelsen till möten utsåndes till ordinarie representanter skriftligt senast 14
dagar fdre mötet. Om ordinarie representant år f6rhindrad att delta kallar han/
hon sin personliga ersåttare.

Till kallelsen bör bifogas dagordning med redogörelse om årenden som ska
behandlas samt styrelsens f&slag till beslut.
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Därutöver kan rådet behandla årenden som inte tagits upp på dagordningen om
årendet år av så brådskande art att det år nödvåndigt med ett omedelbart beslut.

Vid Tornedalsrådets årsmöte behandlas följande årenden:

1. val av rådets ordfikande och två vice ordföranden. Ordffirande och två vice
ordföranden utses årligen.

2. behandling av årsredovisning och revisionsberåttelse från föregående
verksamhetsår

3. beslut om faststållande av resultat- och balansråkning och ansvarsfrihet för
styrelsen och verkstållande direktören.

4. val av två revisorer får det kommande verksamhetsåret

5.  tillsåttande av styrelse för en period av två år enligt medlemskommunernas
förslag

6. till rådet framlagda årenden. Nya motioner sånds till styrelsen för beredning
om årendet inte år av så brådskande art att det år nödvåndigt med ett
omedelbart beslut.

7. behandling av övriga drenden på dagordningen samt brådskande
årenden.

8  §

Tornedalsrådets uppgifter

Tornedalsrådet har som uppgift att enligt 2 § verka för Tornedalens
gemensamma intressen.

De centrala rnålsåttningarna år intressebevakning för invånarnas och
medlemskommunernas råkning samt profilering av Tornedalen. Centrala
målsåttningar utg&s vidare av att utveckla samt öka samarbetet inom näringsliv
och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling samt inom
kultursektorn i Tornedalen.

9  §

Styrelse

För den operativa verksamheten svarar styrelsen, bitrådd av en verkstållande
direktör. Varje medlemskommun utser en egen representant samt suppleant till
Tornedalsrådets styrelse. Tornedalsrådet tillsåtter en styrelse som består av
ovannåmnda representanter fiir två år åt gången samt utser ordfdrande respektive
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vice ordffirande för styrelsen. Till ordföranden och vice ordföranden utses
personliga ersåttare.

10  §

Styrelsemöten

Styrelsen sammankallas av ordfôranden eller vid hans förfall viceordffiranden.
Styrelsen håller minst 4 ordinarie sammantråden per år. Extra sammantråden
hålles vid behov.

Till styrelsemöten bör ledamöterna kallas i god tid fdre sammantrådet.

Om ordinarie ledamot år ffirhindrad att delta i sammantrådet kallar han/ hon sin
personliga ersåttare.

11  §

Styrelsens speciella uppgifter år

1. att årligen uppråtta en verksamhetsplan, budget, samt förslag till
medlemsavgifter vilka presenteras fdr Tomedalsrådet vid årsmötet och efter
godkånnande skickas för kånnedom till respektive medlemskommun. Nåsta
års medlemsavgift faststålls enligt ffiljande: 40% utgör fast avgift; 60%
beräknas utifrån medlemskommunens folkmångd per 1 januari innevarande
år. Kiruna kommuns folkmångd beräknas efter invånarantalet i Karesuando
och Vittangi församlingar.

2. att årligen uppråtta en årsredovisning

3. att tillsåtta arbetsgrupper som består av experter eller personer som vål
behårskar området för vilket arbetsgruppen tillsåtts.

4. att definiera projektgruppemas målsåttningar och budget samt arvoden och
ersåttningar som betalas till projektgruppernas ledam5ter.

5. att till kommunerna och andra som berörs av projektgruppers
verksamhet göra fôrslag om bildandet av projektgruppen och om
kostnadsfiirdelningen mellan parterna.

6. att fdlja upp projektgruppernas arbete och efter att projektet
slutförts på basen av resultaten bereda förslag till åtgårder till
Tomedalskommunerna och vid behov till Tornedalsrådet.

7. att st,5dja studier i och intresset för språk som talas i Tornedalen.

8. att vid behov inbjuda till allmån konferens om Tomedalens
utveckling. Konferensen år öppen för alla.

Side 489



12  §

Beslutsförhet

Tornedalsrådet och styrelsen år beslutfdra når minst hålften av ledamöterna samt
ordfdrande eller viceordffirande år nårvarande. För beslut behövs enkel majoritet.
I sammantråden har varje ledamot en röst. Rösterna faller lika avgör lott vid
personval, i andra årenden har ordfdranden utslagsrbst.

13  §

Undertecknande av handlingar

Avtal, förbindelser och andra handlingar som tråffas utifrån beslut av
Tornedalsrådet eller styrelsen undertecknas av styrelseordföranden eller
verkstållande direktören enligt delegation.

14  §

Kansli

Tornedalsrådet har eget kansli vilket leds av den verkstållande direktören.

15  §

Råkenskaper

Tornedalsrådets redovisningsperiod år kalenderåret.

Årsredovisning låmnas till revisorema under februari månad påföljande år.

Revisorerna bör låmna en skriftlig revisionsberåttelse till styrelsen så snart som

Styrelsen och verkstållande direktören svarar fôr skötseln av rådets bank- och
postråkningar.

16  §

Ändrande av stadgar och uttråde från Tornedalsrådet

Beslut om åndrande av stadgar tas vid rådets möte med trefiårdedels majoritet av
vid mötet givna D5ster. I kallelsen ska åndrande av stadgar ornnåmnas.

Medlemskommunen ska meddela om uttråde från Tornedalsrådet senast före
slutet av maj månad efter vilket uttrådet tråder i kraft från början av påföljande
år.
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17  §

Stadgarnas giltighetstid

Dessa stadgar tråder i kraft efter det att medlemskommunerna har godkånt dem
samt att de antagits av Tornedalrådets årsmöte.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-82

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
113/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Elin Kaasen Geirmund Vik (Sv)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representanter til styret for Nord-Troms Museum 2011-2015

Fast representant: Personligvaramedlem
Elin Kaasen Geirmund Vik (Sv)

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig vara til styret for Nord-Troms Museum.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-58

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 14.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
114/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til Menighetsrådet

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Menighetsrådet 2011-2015

Fast representant Vararepresentant
Ordfører    Vara ordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Menighetsrådet 2011-2015

Fast representant Vararepresentant
Ordfører    Vara ordfører

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig vara til Menighetsrådet. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-84

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
115/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Byggekomitè 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Byggekomité 2011-2015
3 medlemmer
Medlemmer 
Sigrund Hestdal (Ap)
Halvar Wahlgren (H)
Ole Morten Pedersen (Ap)

Leder: Sigrund Hestdal (Ap)
Nestleder: Halvar Wahlgren

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Byggekomité 2011-2015
3 medlemmer
Medlemmer 
Sigrund Hestdal (Ap)
Halvar Wahlgren (H)
Ole Morten Pedersen (Ap)

Leder: Sigrund Hestdal (Ap)
Nestleder: Halvar Wahlgren

Henvisning til lovverk:
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger 3 medlemmer til Byggekomité.

Kommunestyret velger leder.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-77

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 17.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
27/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
116/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til representantskapet i Komrev Nord IKS 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Valg av representanter til representantskapet i Komrev nord iks
2 sammensetning og funksjoner til eierogan

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet i Komrev Nord IKS 2011-2015

Medlem Varamedlem
Steinar Toresen (Ap) Tone Gamst (H)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet i Komrev Nord IKS 2011-2015

Medlem Varamedlem
Steinar Toresen (Ap) Tone Gamst (H)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig vara til representantskaet i Komrev Nord IKS. 
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

wslfflper~/A91

Til ordførerene i eierkommunene til KomRev NORD

kl,(Ln0(
11/33Ib

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
770 41 400 07.10.11

VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD
IKS.

Kommunene går i disse dager inn i en ny valgperiode, og det skal velges personer til de ulike
vervene. I den forbindelse ønsker vi å komme med en anmodning når det skal velges
representant og vararepresentant til representantskapet i KomRev NORD IKS.
Et interkommunalt selskap kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre
interkomrnunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser, og bør derfor følge opp sine IKS. Selskapets øverste eierorgan er
representantskapet.

KS har utgitt Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. I "anbefaling nr. 7 Sammensetning og
funksjon til eierorgan" anbefales det "at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som
selskapets eierrepresentant i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets
samledeffiertallsbeslutning. Det er sentralt at det for å sikre engasjement, debatt og reell
politisk avklaring opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og
kommunestyre iforkant av generalforsamling/representantskapsmøte."

Slik vi tolker anbefalingen, bør representanten(e) komme fra kommunestyrets politiske
flertall.

Rolleiv 0. Lind
Styreleder

Vedlegg: Utdrag av anbefaling nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no p_ost@komrevnord.no

•
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Nr 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan
For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at
kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets
eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile
kommunestyrets samledelflertallsbeslutning. Det er sentralt at det
opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og
kommunestyre i forkant av
generalforsamling/representantskapsmøte.

Samhandlingen mellom kommunestyret og oppnevnt eierorgan innenfor
selskapslovgivningen er ikke regulert. Det er til dels svært stor forskjell på dialogformen

mellom eierorgan og kommunestyret i de ulike kommunene og så vel som hvem som utgjør
eierorganet. Denne anbefalingen retter seg mot at eierstyringen skal skje gjennom
eierorganet for selskapene og gjennom kommunestyret for foretakene og ikke i styrene.
Innenfor selskapsformene AS og IKS bør det for å sikre engasjement, debatt og reell politisk
avklaring av eierorganets myndighet, etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom
kommunestyre og elerorgan som forankres i eierskapsmeldingen.

Oppnevnelse av politisk ledelse til eierorgan vil bidra til å forenkle samhandling og
kommunikasjon mellom kommunestyrene og eierorganet. Aksjeloven sier ikke noe om hvem
som skal møte som aksjonær. Dette vil etter kommuneloven være kommunestyret med
mindre vedtektene sier noe annet. Ordfører eller andre kommunestyrerepresentanter kan
møte etter fullmakt og stemme på generalforsamling. Dette er mest hensiktsmessig dersom
det er flere aksjonærer. Medlemmer av et representantskap (IKS) er personlig medlemmer
og i motsetning til aksjeloven tillates det ikke at andre møter etter fullmakt. Det bør derfor
utnevnes vara for representantskapsmedlemmene.

Leder av representantskapet bør ikke sitte som observatør i styret i interkommunale
selskaper da dette er en uheldig sammenblanding som kan svekke tilliten til
representantskapet som opptrer på vegne av eierne.

Side 2 av 2
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-50

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
117/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015
3 medlemmer med personlig vara

Medlemmer Personlige vararepresentanter
Morten Risto (Ap) Harry Kristiansen (Ap)
Sylvi Johansen (Ap) Mari Ann Andersen (Ap)
Jan-Harald Tørfoss (Sp) Kurt Einar Karlsen (H)

Leder: Jan-Harald Tørfoss (Sp)
Nestleder : Sylvi Johansen (Ap)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 2011-2015
3 medlemmer med personlig vara

Medlemmer Personlige vararepresentanter
Morten Risto (Ap) Harry Kristiansen (Ap)
Sylvi Johansen (Ap) Mari Ann Andersen (Ap)
Jan-Harald Tørfoss (Sp) Kurt Einar Karlsen (H)

Leder: Jan-Harald Tørfoss (Sp)
Nestleder : Sylvi Johansen (Ap)
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak skal ha 3 medlemmer med personlig 
vara. Kommunestyret velger leder og nestleder

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 
bestående av 3 medlemmer med varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-52

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
118/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Tilflyttingsnemnd 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Tilflyttingsnemnd 2011-2015
3 medlemmer og 5 vara

Medlemmer Varamedlemmer:
Tone Gamst (H) 1. Brynjulf Blixgård (A)
Knut Morten Pedersen (Ap) 2. Fritz Sakshaug (Krf)
Lill Bakke (Ap) 3. Elise Blixgård (Sp)

4. Wanja Bjerkmo (Ap)
5. Per Sverre Moen (H)

Leder: Tone Gamst (H)
Nestleder: Knut Morten Pedersen (Ap)

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tilflyttingsnemnd 2011-2015
3 medlemmer og 5 vara

Medlemmer Varamedlemmer:
Tone Gamst (H) 1. Brynjulf Blixgård (A)
Knut Morten Pedersen (Ap) 2. Fritz Sakshaug (Krf)
Lill Bakke (Ap) 3. Elise Blixgård (Sp)
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4. Wanja Bjerkmo (Ap)
5. Per Sverre Moen (H)

Leder: Tone Gamst (H)
Nestleder: Knut Morten Pedersen (Ap)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Tilflyttingsnemnda skal ha 3 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og 
nestleder.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger  tilflyttingsnemnd bestående av 3 medlemmer og 5 
varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-55

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
119/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Varamedlemmer
Odd Rudberg (Sv) 1. John Alfred Bråstad (H)
Harald Erik Johannssen (H) 2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
Jeanette Veibakken (Ap) 3. Morten Risto (Ap)

Leder: Odd Rundberg (Sv)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjønnsnemnd militærøvelser 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Varamedlemmer
Odd Rudberg (Sv) 1. John Alfred Bråstad (H)
Harald Erik Johannssen (H) 2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
Jeanette Veibakken (Ap) 3. Morten Risto (Ap)

Leder: Odd Rundberg (Sv)
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Skjønnsnemnd militærøvelser skal ha 3 medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger 
leder.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger skjønnsnemnd militærøvelser bestående av 3 medlemmer og 
varamedlemmer, og blant medlemmene leder.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-56

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
120/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Bygdedraktutvalget 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Bygdedraktutvalg 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Vara
Ashild Olsen 1. Birger Solbakken 
Ann Helene Jensen 2. Kirsti Moskodal
Oleif Johnsen 3. Åshild Blixgård

Leder: Aashild Olsen

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bygdedraktutvalg 2011-2015
3 medlemmer og vara 

Medlemmer Vara
Ashild Olsen 1. Birger Solbakken 
Ann Helene Jensen 2. Kirsti Moskodal
Oleif Johnsen 3. Åshild Blixgård

Leder: Aashild Olsen
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling. 

Saksopplysninger

Bygdedraktutvalget skal ha 3 medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger bygdedraktutvalg bestående av 3 medlemmer og 
varamedlemmer, og blant medlemmene leder..
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-100

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
121/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av 17.mai komitè 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

17. mai komiteen 2011-2015 
3 medlemmer

Medlemmer
Ordfører
Gerd Kristiansen (Krf)
Inna Minakova

Leder: Ordfører 

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

17. mai komiteen 2011-2015 
3 medlemmer

Medlemmer
Ordfører
Gerd Kristiansen (Krf)
Inna Minakova

Leder: Ordfører 

Henvisning til lovverk:
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Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

17. mai komité består av:
3 representanter oppnevnt av kommunestyret, hvorav ordfører er en av representantene
1 representant fra Kirkekontoret
1 representant fra Musikk korpset
Kulturkonsulent er sekretær

Leder i 17. mai komiteen er ordfører.

Vurdering

Kommunestyret velger 3 representanter til 17. mai komitéen, hvorav ordfører er en av 
representantene og leder for komiteen. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-51

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
122/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av Heimevernsnemnd 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Heimevernsnemnd 2011-2015 
2 medlemmer med personlig vara 

Medlem Personlig varamedlem
Harald Erik Johannssen (H) Terje Å Nilssen (Krf)
Aina Karoline Eriksen (Ap) Bjørn Båtnes

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Heimevernsnemnd 2011-2015 
2 medlemmer med personlig vara 

Medlem Personlig varamedlem
Harald Erik Johannssen (H) Terje Å Nilssen (Krf)
Aina Karoline Eriksen (Ap) Bjørn Båtnes

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Heimevernsnemnda skal ha 2 medlemmer med personlig vara.

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger heimevernsnemnd bestående av 2 medlemmer med personlig 
varamedlem. 

Side 513



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-81

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
123/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representanter til samarbeidsutvalget for Nord-Troms (jakt,fiske og 
friluftsliv) 2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Samarbeidsutvalget for Nord-Troms (jakt, fiske og friluftsliv)
1 medlem med personlig vara

Medlem Varamedlem
Ottar Remen (H) Ola Dyrstad (Sp)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Samarbeidsutvalget for Nord-Troms (jakt, fiske og friluftsliv)
1 medlem med personlig vara

Medlem Varamedlem
Ottar Remen (H) Ola Dyrstad (Sp)

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlig vara til samarbeidsutvalget for Nord-Troms 
(jakt, fiske og friluftsliv).
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-102

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
124/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av kommunens representant til diverse generalforsamlinger  2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representant til diverse generalforsamlinger 2011-2015

Representant Vara
Ordfører Varaordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representant til diverse generalforsamlinger 2011-2015

Representant Vara
Ordfører Varaordfører

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Kommunestyret velger en representant med vara til diverse generalforsamlinger.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-93

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
125/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av barnerepresentant i plansaker 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Barnerepresentant i plansaker
1 medlem med vara

Medlem Vararperesentant
Helga Wigdel (Sv) Marit F. Aarsand (Ap)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Barnerepresentant i plansaker
1 medlem med vara

Medlem Vararperesentant
Helga Wigdel (Sv) Marit F. Aarsand (Ap)

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 barnerepresentant i plansaker.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-95

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
126/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av representant til Krisesenteret i Tromsø 2011-2015

Henvisning til lovverk:
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Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd -
23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber Administrasjonen orienterer de 
andre samarbeidskommunene om å rullere på 
representanten fra samarbeidskommunen. Nordreisa 
kommune har de to siste periodene hatt representant i 
Krisesenteret i Tromsø.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber Administrasjonen orienterer de
andre samarbeidskommunene om å rullere på 
representanten fra samarbeidskommunen. Nordreisa 
kommune har de to siste periodene hatt representant i 
Krisesenteret i Tromsø.

Vedlegg

1 Vedtekter for Krisesenteret i Tromsø 

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Krisesenterets styre skal bestå av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer.

Styrets sammensetning er slik:
 2 representanter fra de frivillige vaktene m/varaer.

 1 representant fra de ansatte m/vara.

 1 representant fra Tromsø kommune m/personlig vara.

 1 representant fra samarbeidskommunene m/personlig vara.

Styret konstituerer seg selv.
Styrerepresentant for de ansatte kan ikke fungere som styreleder.

Valg av de frivillige vaktenes representanter skal skje på årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.

Side 521



De kommunale styremedlemmene oppnevnes av kommunene, og disse følger den gjeldende 
valgperioden.
Representant for de ansatte m/vara oppnevnes av de ansatte selv. 

Krisesenterets representanter velges for 2 år.
Varamedlemmer velges for 1 år.
Valget foretas skriftlig.

Styret har i henhold til instruks ansvaret for krisesenterets drift og at virksomheten drives i 
samsvar med organisasjonens formål og vedtekter, for øvrig innen rammen av godkjent budsjett. 
Arbeidsgiveransvaret for de ansatte hører under styret.

Styret er vedtaksført når minst 3 – tre – medlemmer er tilstede. 

Styret treffer vedtak ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har styreleder/stedfortreder 
dobbeltstemme.

Daglig leder har møteplikt i styremøtene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Daglig leder fungerer som sekretær for styret.

Vurdering

Kommunestyret velger 1 representant med personlig vararepresentant til representantskapet til 
Krisesenteret i Tromsø.
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VEDTEKTER FOR KRISESENTERET FOR KVINNER, TROMSØ
Vedtatt på årsmøte 2006

§ 1 FORMÅL

Krisesenterets formål er å yte hjelp til kvinner som er psykisk eller fysisk mishandlet eller 
voldtatt. I tilfeller der det fremstår som ønskelig, kan krisesenteret tilby midlertidig opphold for 
kvinner med eventuelle barn i alderen 0 – 15 år. 

Som organisasjon skal krisesenteret dessuten arbeide for å synliggjøre og bekjempe forhold i 
samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner.

§ 2 VIRKEMÅTE

Krisesenteret skal primært yte hjelp og støtte til kvinner i Tromsø kommune og de 
samarbeidende kommuner og bør så langt som mulig også søke å bistå kvinner fra andre 
kommuner som kontakter senteret.

§ 3 MEDARBEIDERE / VAKTER

Kvinner mellom 25 og 67 år som sier seg villig til å arbeide for krisesenteret i samsvar med 
organisasjonenes formål, vedtekter og plattform, kan opptas som vakter etter godkjenning av 
daglig leder og styreleder. Det legges vekt på sosialt engasjement og personlig egnethet.

Vaktene må gjennomgå opplæring/kurs og delta på personalmøter m.v. etter de til enhver tid 
gjeldene retningslinjer. 
Av hensyn til senterets drift plikter vaktene å ta et nærmere angitt antall vakter pr måned. Det 
settes opp vaktlister som angir når den enkelte har vakt m.v.

§ 4 TAUSHETSPLIKT

Skriftlig taushetserklæring skal undertegnes av alle som arbeider på krisesenteret før de til trer 
som vakt. Alle plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det hun i forbindelse med 
tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. 

Brudd på taushetsplikten anses som eksklusjonsgrunnlag.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet sin tjeneste eller arbeid. 

Det er daglig leder, eller dennes stedfortreder, som har ansvaret for utlevering av opplysninger til 
barnevernet eller andre offentlige etater.
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§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er krisesenterets øverste organ.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned, og innkalling med saksliste og 
tilhørende saksdokumenter sendes de møteberettigede av styrets leder med minst 3 – tre – ukers 
varsel.

Forslag til vedtektsendring(er) samt endringer i instruks for styret og statutter for fondskonto, må 
være kommer styret i hende senest 4 uker før årsmøtet dersom saken skal kunne fremmes på 
ordinært årsmøte. 

Møteberettiget på årsmøtet er styret samt alle vakter og ansatte ved krisesenteret.

Stemmeberettigede er styret og frivillige vakter.
Hver stemmeberettiget har 1 – en – stemme ved votering på årsmøtet. 

Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall, dog slik at vedtektsendringer krever kvalifisert flertall 
med 2/3 av de avgitte stemmer. 

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved 
loddtrekning. 

På årsmøtet behandles følgende saker:

 Revidert årsregnskap, årsmelding og budsjett.

 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

 Valg av valgkomité ( 3 medlemmer ).

 Eventuelle endringer i vedtektene.

 Eventuelle endringer i statutter for fondskonto.

 Fastsetting av styrets honorar.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret finner det nødvendig eller ½ av de 
stemmeberettigede forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 2 – to 
– ukers varsel og oppgave over de saker som skal behandles bilagt aktuelle dokumenter 
vedlegges innkallingen. Styreleder forestår innkalling til ekstraordinært årsmøte. 

§ 6 STYRET

Krisesenterets styre skal bestå av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer.

Styrets sammensetning er slik:
 2 representanter fra de frivillige vaktene m/varaer.

 1 representant fra de ansatte m/vara.

 1 representant fra Tromsø kommune m/personlig vara.

 1 representant fra samarbeidskommunene m/personlig vara.
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Styret konstituerer seg selv.
Styrerepresentant for de ansatte kan ikke fungere som styreleder.

Valg av de frivillige vaktenes representanter skal skje på årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
De kommunale styremedlemmene oppnevnes av kommunene, og disse følger den gjeldende 
valgperioden.
Representant for de ansatte m/vara oppnevnes av de ansatte selv. 

Krisesenterets representanter velges for 2 år.
Varamedlemmer velges for 1 år.
Valget foretas skriftlig.

Styret har i henhold til instruks ansvaret for krisesenterets drift og at virksomheten drives i 
samsvar med organisasjonens formål og vedtekter, for øvrig innen rammen av godkjent budsjett. 
Arbeidsgiveransvaret for de ansatte hører under styret.

Styret er vedtaksført når minst 3 – tre – medlemmer er tilstede. 

Styret treffer vedtak ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har styreleder/stedfortreder 
dobbeltstemme.

Daglig leder har møteplikt i styremøtene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Daglig leder fungerer som sekretær for styret.

§ 7 ADMINISTRASJON

Ved krisesenteret skal det være ansatt daglig leder i fast stilling (fortrinnsvis 1/1 
stillingshjemmel) og kontorfullmektig (1/2 stilling).

Begge har ved ansettelse vanlig prøvetid på 6 – seks – måneder.

Daglig leder forbereder og fremmer innstilling i saker som skal styrebehandles.

Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingene. Eventuelle endringer skal skje i samarbeid 
mellom styret og de ansatte.

§ 8 OPPLØSNING

Til oppløsning av krisesenteret kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede er representert på 
årsmøtet, og at minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer for fremsatt forslag om oppløsning. 

Ved oppløsning skal eventuelle overskytende midler og eiendeler overføres 
krisesenterbevegelsen i Norge. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-86

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
127/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av samarbeidsutvalg for skolene/barnehagene 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmer følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 medlem med personlige varamedlem til samarbeidsutvalgene til hvert 
av følgende skoler/barnehager:

 Moan skole
 Storslett skole
 Rotsundelv skole

 Storslett barnehage
 Høgegga barnehage
 Sonjatun barnehage
 Leirbukt barnehage
 Sørkjosen barnehage
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-101

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/11 Nordreisa Valgnemnd 23.11.2011
128/11 Nordreisa kommunestyre 15.12.2011

Valg av politiske representanter - Private skoler/barnehager 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 23.11.2011 

Behandling:

Valgnemnda fremmer følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å utrede spørsmålet om organisering av 
samarbeidsutvalg for barnehage/skole etter §§ 4 og 5 i Barnehageloven og § 11-1 i 
Opplæringsloven.
Utredningen sendes til høring hos private/kommunale skoler og barnehager og tas deretter til 
behandling i Oppvekstutvalget før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.
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Saksopplysninger

Kommunestyret velger 1 politisk representant med personlige varamedlem til 
samarbeidsutvalgene til hvert av følgende skoler/barnehager:

Reisa Montessoriskole og barnehage
Straumfjordnes skole
Stranda barnehage
Trollskogen barnehage
Tømmernes gård- og naturbarnehage
Knerten barnehage
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