
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 06.10.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770700 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no .  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 35/11 Referatsaker



Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/2617-3

Arkiv:                X03

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 15.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/11 Nordreisa formannskap 06.10.2011

TV-Aksjonen 2011

Vedlegg
1 TV-aksjonen NRK Norsk folkehjelp 2011 - oppfordring til bidrag

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune bidrar med kr 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt organisasjonen 
Norsk Folkehjelp. Beløpet dekkes gjennom budsjettregulering fra post 11990.4905 – avsetning 
dispensasjonsfond ordfører/rådmann. 

Saksopplysninger
Årets TV-aksjon er tildelt Norsk Folkehjelp. Innsamlingsdagen er søndag 23. oktober.  

TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad og arrangeres for 38. gang. Nordreisa 
kommune har tidligere år støttet organisasjoner som er tildelt Nrk’s årlige TV-aksjon.  

Kommunene i Norge bes om økonomisk bidrag til årets aksjon. Årets TV-aksjon De innsamlede 
midler skal gå til det omfattende arbeidet med å rydde miner og klasebomber i Europa, Afrika 
og Asia. Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber 
som ligger igjen etter krig og konflikt. 

Skoleveier, lekeplasser og sårt tiltrengte jordbruksområder er prioriterte områder som ryddes. 
Gjennom rydding åpner Norsk Folkehjelp muligheten igjen for gjenoppbygning og videre 
utvikling. 
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Ordfører John Karlsen
Nordreisa kommune

Tromsø 5.september 2011

TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP2011 - OPPFORDRING TIL BIDRAG

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i
Norge. Søndag23. oktober går årets aksjon av stabelen og vi håper dere også i år ønsker å støtte årets
TV-aksjon med et økonomisk bidrag.

Årets TV-aksjon er tildelt Norsk Folkehjelp og de innsamlede midlene skal gå til det omfattende arbeidet
med å rydde miner og klasebomber i Europa, Afrika og Asia. Hver eneste dag drepes og lemlestes
uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en
forferdelig trussel for de som bor i disse områdene. Skoleveier, lekeplasser og sårt tiltrengte
jordbruksområder utgjør ofte områdene som ryddes. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør
miner, klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon hver eneste dag. Og kanskje viktigst av alt, Norsk
Folkehjelp fjerner frykten som mange innbyggere lever med hver eneste dag. Gjennom dette arbeidet
åpnes muligheten for gjenoppbygging og videre utvikling.

Gi et bidrag!
Kommunene er de viktigste støttespillerne for TV-aksjonen og vi ønsker med dette å be dere om et
økonomisk bidrag til årets aksjon. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra
denne henvendelsen.

For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: 8380.08.09005

Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til
fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 23.oktober. Dermed sikrer vi at beløpet blir med
på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.
Send mail til tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

Norsk Folkehjelp rydder i dag miner i 15 land. 6 av disse landene er spesielt valgt ut til å motta penger fra
TV-aksjonen. Det er der Norsk Folkehjelp mener at behovet er størst. De 6 landene er Vietnam, Laos, Sør-
Sudan, Libanon, Tadsjikistan og Bosnia-Hercegovina.

Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon.

Med vennlig hilsen

Sa_LIC1?-je4L1
Gro Herefoss Davidsen
Fylkesaksjonsleder

TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp, Org. Nr: 8710 33552
Innsamlingskonto 8380.08.09005, w mni.tvaks.onen.no / www.blimed.no

Norsk Folkehjelp

TV-AKSJONEN nrk 23.0KT
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/3620-2

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 19.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/11 Nordreisa formannskap 06.10.2011

Leie av idrettshallen - Nord-Troms videregående skole

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om dekning av leie av idrettshall

Rådmannens innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale om leie av idrettshallen til undervisingsformål. 

Saksopplysninger
Nord-Troms videregående skole har fra høsten 2011 fått idrett som et nytt studietilbud til 
Nordreisa. Det er 20 elever som har valgt denne studieretningen og 18 av disse har fotball som 
toppidrett. En svært viktig del av det faglige tilbudet i toppidrett fotball, er det å få leie 
idrettshallen, fast 4 timer hver uke, gjennom hele vinterhalvåret. 

Nord-Norsk skilinje ble startet opp i 1984 ved Nordreisa videregående skole og fikk 
landslinjestatus i 1997. I 1990 ble skilinje offisielt gymnas for Norges Skiforbund og i 2001 
offisielt gymnas for Norges Skiskytterforbund. Skilinja har vært med på å prege både skolen og 
lokalsamfunnet siden oppstarten. Den har vært med å gi unge skiløpere med ambisjoner 
muligheter til å utvikle seg til både et nasjonalt og et internasjonalt nivå.     
Det er positivt at Nord-Troms videregående skole nå satser på andre idretter og som gir bredde i 
tilbudet. 

For Nord-Troms videregående skole er det viktig at elevene får et så godt faglig tilbud som 
mulig, både for å skaffe studiet og Nordreisa som studiested et så godt renomè. Imidlertid ser 
ikke Nord-Troms videregående skole det som mulig å få gjennomført, med de timessatsene som 
i dag er fastsatt timeleie av idrettshallen for videregående skole. Skolen ber nå om at kommunen 
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reduserer husleien. Skolen har tidligere leid hallen til avtalt pris, men dette har vært enkelttimer, 
og ikke fast leie.    

Leie av Nordreisahallen beløper seg slik:
- lag, foreninger, ideelle organisasjoner kr 130,- pr time for hall
- privatskoler kr 182,- pr time for hall
- Nord-Troms videregående skole kr 781,- pr time for hall 

I tillegg kommer leie av styrketreningsrom kr 168,- pr time. Her har Nord-Troms videregående 
skole en leiepris på kr 312,- pr time inkl gard/dusj og kr 194,- pr time eksl gard/dusj. 

Prissystemet ble opprettet da bygget var nytt i slutten av 1980-åran. Prisene til videregående har 
vært høgere tidligere, men er justert ned. De private skolene betaler betydelig mindre i leie av 
idrettshallen, årsaken var at de private skolene har opprinnelse i kommunen. 

Prisen til Nordreisa videregående skole er avtalt pris mellom kommunen og skolen, likevel 
justert jfr den generelle prisvekst. Fra 2004 og tidligere, ble prisen avtalt for hver gang skolen 
skulle leie hallen, og fra 1/1 2005 er det inngått en avtalt pris for gym undervisning med 
følgende priser: 

- Styrketreningsrom Inkl gard / dusj 300,- pr time
- Styrketreningsrom eksl gard / dusj 187,- pr time
- Idrettshall 750,- pr time

I de seineste årene har videregående skole leid idrettshallen i svært liten grad. 

Vurdering
De siste årene har toppidrett fått økt aksept i Norge med tanke på både samfunnsmessig verdi og 
status. Studietilbudet ”Toppidrett” kan bidra til at Nordreisa og Nord-Troms, får bevisste 
idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Til 
gjengjeld kan disse være med på å bidra til å skaffe et godt omdømme både for Nordreisa som
kommune og som regionsenter.

Hensikten bak prisforskjellene var nok at videregående skole er en større organisasjon som nok 
klarer å bære kostnader bedre enn ideelle organisasjoner og lag og foreninger som baseres på 
frivillig arbeid. For Nordreisa kommune vil det for budsjettåret 2011 ikke få noen store 
konsekvenser i og med at videregående skole sier at de ikke kan inngå fast leie med dagens 
priser. For 2012 vil en redusert sats gi mindre inntekter til Nordreisa kommune. Leie av hall i 
vinterhalvåret med nåværende priser (6 mnd) betyr ca kr 60.000,- (inkl fratrekk fra jule, - vinter, 
- og påskeferier). Skal videregående skole likestilles de private skolene, betyr det en inntekt på 
ca kr 15.000,-. 
For renhold sin side, vil utleie 3 timer ekstra dagtid pr uke, ikke ha noen økonomisk betydning. 
Det gjennomføres allerede i dag, renhold hver dag på idrettshallen og det vil ikke bli ekstra 
kostnader ut over dagens nivå. 

Det er for kommunen som samfunnsaktør viktig å kunne støtte opp om tilbudet den 
videregående skole har startet opp i år, både med tanke i et omdømmehenseende, men også være 
med på å bidra til å gi slik mulighet for unge i Nord-Troms. Her vil unge idrettsutøvere som 
ønsker å satse målrettet og systematisk innen konkurranseidrett på et høgt nivå, få dette 
kombinert med den videregående opplæringen. Nord-Troms videregående skole er ikke en 
profittaktør men sees på fra kommunens side som en viktig samfunnsaktør. I denne 
sammenheng er ikke disse inntektene og størrelsen på inntektene, det viktigste forholdet. 
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Rådmannen vurderer det derfor slik at kommunen bør inngå en ny avtale med Nord-Troms 
videregående skoler for leie av hall og garderober til undervisning, i den nye avtalen bør Nord-
Troms videregående skole sidestilles privatskolene ved leie av idrettshallen og 
styrketreningsrom. 
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Fra: ArveEriksen [rnailtmarve.eriksen@troins.vgs.no]
Sendt-8. •september2011 15:27
Til: John Karisen
Kopi: Kjetil Hallen
Emne: tele av idtettshall på, NiVaS

Flei

Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa (NTVGS), har fra høsten 2011 fått idrett som ett nytt
studietilbud til bygda.
Prdato er det 20 elever som har valgt å studere idrett, fordelt på skolested Nordreisa og skolested Skjervøy.
18 av disse har fotball som toppidrett.
I så henseende trenger elever et så godt faglig tilbud som mulig, både for å skaffe studietilbudet o
Nordreisa som studiested, et godt renomm.

Mvh
Arve Eriks
Nôrd-Trom vider6åendé skole
Avd.leder idrett, kroppsøving og ski

"

1

kpNOF --,,L.SA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

kunne benytte idrettshallen 4 timer i uka, Mandager k1.13.50 - 15.25 og onsdager kL08.25 - 10.05 er en
- svært viktig del av et faglig godt studietilbud i vinterhalvåret i toppidrett fotball.

Etter henvendelse kommune, via Trandklallen, er jeg gjort kjent med at leie av idrettshallen
dagtid beløper seg til 781,- pr time. Dette er ett beløp jeg ficke er imerheten av å kunne dekke innenfor .
budsjett.

Ilåper på velvilje fra kommunen ti1 å se Vediefl av det nye studietilbudet, og ikke kraner og  øreper.se,
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/3701-2

Arkiv:                K01

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 27.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/11 Nordreisa formannskap 06.10.2011

Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av scooterløypene

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av scooterløypene

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viderefører avtale med Nordreisa scooter og båtforening om drift og 
vedlikehold av scooterløypene i Nordreisa for perioden 2011-2015.

Avtalens kostnad på 145.000 pr år og årlig prisstigning i hht konsumprisindeksen innarbeides i 
budsjett for 2012 og økonomiplan.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har ca 25 mil med godkjente rekreasjonsløyper for scooter. Nordreisa 
scooter og båtforening, NSBF har alle år gjennomført merking av løypene for kommunen. Det 
har opp igjennom årene vært samarbeidsavtaler mellom NSBF og kommunen om dette arbeidet. 
Siste avtale gikk fra 2008-2011. Forslag til ny avtale er i hovedsak videreføring av siste fire års 
avtale.
Avtalen omfatter alle arbeidsoppgavene rundt driften av scooterløypene:

a) Innkjøp av stikker, merking, og remerking ved behov, av alle godkjente scooterløyper i
    kommunen.
b Skilting ved løypestart, løypeslutt og i løype
c) Brøyting av parkeringsplassene ved løypestart
d) Overvåke og varsle hvis løypene må stenges pga overvann, tidlig tining med mer. Videre 
    setter de opp varselskilt ved startpunkt og varsler kommunen som kunngjør stenging på
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   kommunens hjemmeside.
e) Åpne/stenge avkjøring til parkeringsplass i grustaket i Oksfjord ved sesongstart
sesongslutt 04.mai hvert år.
f) Gjennomføre holdningsskapende arbeid med mål om å redusere søppel langs løypene.
    Gjennomføre søppelaksjoner i forbindelse med nedsanking av stikker hver vår.
    Gjennomføre søppelaksjon ved leirplasser langs løypene på barmark minst en gang i
    avtaleperioden.
g) Kunngjøring av åpning og stenging av løypene i lokalpressen.

Det er satt opp følge kostnadsoverslag for avtalen:

Innkjøp av stikker 35.000
Stikking av løypene 30.000
Etterstikking   5.000
Maling av stikkene   3.000
Annonser   3.000
Vedlikehold skilt   4.000
Brøyting av p-plasser 65.000
Sum            145.000

Se for øvrig vedlagte avtaleforslag.

Vurdering
Nordreisa scooter og båtforening har gjennomført merking av scooterløypene i Nordreisa i alle 
år. Med de lange avstandene er det et stort arbeid som blir gjort hvert år. Etter vår menig gjør de
en fantastisk jobb. Forslag til avtale er en videreføring av avtalen som har vært de fire siste åra. 
Både Nordreisa scooter og båtforening og kommunen er enig om at avtalen har vært bra, og at 
den derfor bør videreføres i nye fire år. 
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Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av  
 

scooterløypene i Nordreisa kommune 
 
 
1) Avtalens parter 
Avtalen er mellom Nordreisa kommune og Nordreisa Scooter- og båtforening 
 
 
2) Formålet med avtalen er tredelt: 
a) Drift- og vedlikehold av scooterløypene i Nordreisa kommune 
b) Brøyting av parkeringsplasser ved løypestart 
c) Skilting og merking. 
 
 
3) Avtalens omfang 
Avtalen omfatter følgende oppgaver for Nordreisa Scooter- og båtforening: 
 
a) Innkjøp av stikker, merking, og remerking ved behov, av alle godkjente scooterløyper i 
    kommunen. 
b Skilting ved løypestart, løypeslutt og i løype 
c) Brøyting av parkeringsplassene ved løypestart 
d) Overvåke og varsle hvis løypene må stenges pga overvann, tidlig tining med mer. Videre  
    setter de opp varselskilt ved startpunkt og varsler kommunen som kunngjør stenging på 
   kommunens hjemmeside. 
e) Åpne/stenge avkjøring til parkeringsplass i grustaket i Oksfjord ved sesongstart 
sesongslutt 04.mai hvert år. 
f) Gjennomføre holdningsskapende arbeid med mål om å redusere søppel langs løypene. 
    Gjennomføre søppelaksjoner i forbindelse med nedsanking av stikker hver vår. 
    Gjennomføre søppelaksjon ved leirplasser langs løypene på barmark minst en gang i 
    avtaleperioden. 
g) Kunngjøring av åpning og stenging av løypene i lokalpressen. 
 
Avtalen omfatter følgende oppgaver for Nordreisa kommune: 
a) Kunngjøring av åpning og stenging av løypene på kommunens hjemmeside. 
b) Inngå grunneieravtaler for parkeringsplassene 
c) Ansvar for inngåelse av grunneieravtaler for løypene. 
 
 
4) Partenes forpliktelser og rettigheter 
Nordreisa Scooter- og båtforening forplikter seg til å: 
 
a) Utføre de tjenester som her er spesifisert, til den tid, pris og kvalitet som er avtalt 
b) Rapportere til kommunen innen 1.juni erfaringer fra siste sesong. 
 
Nordreisa kommune forplikter seg til å: 
a) Betale avtalt beløp innen 1.mars hvert år. Nordreisa scooter og båtforening sender faktura.  
 
5) Organisering og gjennomføring 
a) Tjenesten gjelder fra det er forsvarlig og merke løypene og fram til 4. mai hvert år. 
b) NSBF står for innkjøp og maling av stikker. Merking starter når snø og føreforholdene 

Side 13



    tillater det. Løypene skal remerkes ved behov. Foreningen har et selvstendig ansvar for å 
    følge opp at løypene er godt merket. I tillegg kan kommunen pålegge remerking hvis vi 
    får melding om at det er behov. 
 
c) Det skal være informasjonsskilt ved løypestart som skal inneholde informasjon om 
     løypenettet og kart. Plansjer byttes ut ved behov. Løypeslutt skal merkes med skilt, 
    LØYPESLUTT og løypekryss som merkes med navneskilt med pil. Ved utskifting av  
    tavler skilt, merker med mer, benytter samme design som benyttes i tilrettelegging ellers i 
    kommunen, jfr kommunens Veileder for tilretteleggingstiltak for friluftsliv .  
    Det omfatter Rotsundelv, Oksfjord, Rundhaug, Gapherus (ny parkeringsplass), Sappen og 
    Svartfoss. 
 
 
d) NSBF har ansvar for at parkeringsplassene ved løypestart er brøytet. Det omfatter Rotsundelv,  
    Oksfjord, Rundhaug, Gapherus (ny parkeringsplass) og Svartfoss . Avkjøring til parkeringsplass 
    i Oksfjord steges med kjetting av NSBF. innen 1.juni.hvert år. 
 
e) NSBF har ansvar for å overvåke og varsle hvis løypene må stenges tidlig pga overvann, 
    tidlig tining med mer Videre skal de sette opp skilt ved startpunkt og varsler kommunen, 
    som kunngjør stenging på kommunens hjemmeside. 
 
f) Årlig godtgjøring settes for 2012 til kr.145.000 og reguleres i henhold til konsumprisindeksen 
en gang i året. Dette bygger på følgende budsjett: 
 
Innkjøp av stikker 35.000 
Stikking av løypene  30.000 
Etterstikking     5.000 
Maling av stikkene   3.000 
Annonser    3.000 
Vedlikehold skilt    4.000  
Brøyting av p-plasser  65.000 
Sum              145.000  
 
 
6 Varighet 
   Avtalen har en varighet fram til utgangen sesongen 2015. Reforhandling av ny avtale 
   gjøres innen 1.juli 2015. 
 
 
 
7 Oppsigelse 
   Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 mnd varsel. 
 
 
 
Dato _____________ 2011 
 
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
Nordreisa kommune     Nordreisa scooter og båtforening  
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2009/75-16

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 27.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/11 Nordreisa formannskap 06.10.2011

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Oksfjord og 
Straumfjord il

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling, Oksfjord og Straumfjord IL

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås.

Saksopplysninger
Oksfjord og Straumfjord il v/Øystein Jensen søker om skjenkebevilling for øl og vin til 
quiskveld på Oksfjord grendehus 28. oktober 2011. 
Skjenkeansvarlig er Ronny Lilleng, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.

Vurdering
Det søkes om skjenkebevilling for øl og vin fra kl 20.00 til kl 24.00.
I søknaden opplyses det at det skal serveres pølse/pizza i forbindelse med quiskvelden.
Arrangøren forventer at ca 40 personer vil delta.

Søknaden inneholder ikke opplysninger om målgruppe, aldersgrense eller vakthold.

Ved skjenkebevilling for en bestemt anledning bør det være et klart avgrenset arrangement, der 
momenter som tema, hyppighet kan vektlegges.
Arrangementet er åpent samtidig som quiskveld sannsynligvis ikke kan defineres som et klart 
avgrenset arrangement.
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I Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling § 5 bør det ikke gis 
skjenkebevilling til arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom.

Side 16



Komrnunenavn og adresse

/ I Arrs
\_\06,,relsa

Forventet omsetning av alkoholholdig drikk (gjelder kun for bevilling til Sn bestemt anledning)

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Alkoholgruppe 3 - alkoholhoIdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

2. Kontaktperson (gjelder dersom søker er et firma, forening e.I.)

Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr. (9 siffer)

fil Zo

Skjenkeansvarlig (må være fylt 20 år)

vt

Soknaden gjelder

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl.  §  4-5).

 Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere  i  åpent arrangement, (alkhl.  §  1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei
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4. Ønsket skjenking

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

6. Bekreftelse og underskrift

Inne

• Ja
Type arrangement, f.eks. julebord jubileum avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense planer for vakthold osv.

(beskriv)

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja Nei
Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

Ja Nei

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter eg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

f 74,f)(d, - i/
Bevillings k s underskrip ev. firmastempel
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/3663-7

Arkiv:                D11

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 28.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
40/11 Nordreisa formannskap 06.10.2011

Finansiering av rulleskiløype i Nordreisa

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Rulleskiløype i Nordreisa kommune

2 Søknadsskjema regionale utviklingsmidler

3 Statsbudsjett 2011 KAP.551 POST 60, tilsagn om tilskudd til prosjektet; Rulleskiløype i 
Nordreisa

Rådmannens innstilling
Kommunens andel av rulleskiløypa langs Kildalsvegen finansieres av:
 Bruk av salgssum Mellavegen 9 kr 950 000.-
 Bruk av kommunalt næringsfond kr 150 000.-
 Bruk av kommunalt utviklingsfond kr 100 000.-
Nordreisa kommunes egenandel kr 1 200 000.-

Saksopplysninger
Nordreisa kommune hadde vinteren 2010 møter med Nord-Troms videregående skole, der 
hensikten var å se på hvordan Nordreisa kommune kunne tilrettelegge for utviklingen av 
Nordnorsk skilinje. Det viktigste tiltaket skolen hadde var å få etablert en rulleskiløype i 
Nordreisa. 

Dette resulterte i nye møter mellom kommunen, Nord-Troms videregående skole, Nordreisa IL, 
Troms idrettskrets og Troms fylkeskommune samt en studietur til Meråker videregående skole.
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Meråker videregående skole har stor og god søknad til sin skilinje og der har de en 5 km lang 
belyst rulleskiløype i variert terreng med standplass for skiskyting. 

I samarbeid med de andre partene ble ulike alternativer vurdert, herunder:
 Nytt sommeranlegg for rulleskiløype med skiskytteranlegg i området Sørkjosen/Storslett 
 Rulleskiløype i det eksisterende løypenettet i Saga skianlegg, med tilknytning til 

eksisterende skiskytteranlegg
 Utbedring av eksisterende skiskytteranlegg til sommerbruk og etablering av rulleskiløype på 

fylkesveg 352 og kommunal veg (Kildalsveien) 

De ulike alternativene ble vurdert i forhold til tidsperspektiv, investerings- og driftskostnader, 
hensyn til natur og miljø, trafikksikkerhet, tilrettelegging / bruk av andre målgrupper. Samlet 
sett var bruk av Kildalsvegen det klart beste alternativet. På bakgrunn av vurderingen sendte 
Nordreisa kommune sommeren 2010 brev til Troms fylkeskommune, der vi ba om møte for å 
realisere rulleskiløypa så snart som mulig. 

Samarbeidet med Troms fylkeskommune resulterte i søknad fra Nordreisa kommune, i 
samarbeid med YMBER, Nord-Troms videregående skole og Nordreisa IL, om regionale 
utviklingsmidler. Vinteren 2011 fikk Nordreisa kommune positiv tilbakemelding fra Troms 
fylkeskommune vedrørende ”Rulleskiløype i Nordreisa”. Totalrammen for prosjektet er på 6 
mill kr, inkludert eget arbeid fra Nordreisa IL til utbedring av skiskytteranlegg til bruk på 
sommerstid. 

I utgangspunktet skulle Nordreisa kommune gjennomføre anbudsarbeidet vedrørende 
reasfalteringen av den fylkeskommunale delen oppgradering og asfaltering av den kommunale 
delen av Kildalsveien. Etter et nytt møte med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen ble 
det bestemt at de selv skulle gjennomføre anbudsarbeidet for prosjektet. 

Forutsetningen for Nordreisa kommune har hele tiden vært å ikke øke driftsbudsjettet eller 
lånefinansiering til gjennomføring av prosjektet. Nordreisa kommunes andel i prosjektet var 
tenkt brukt gjennom eget arbeid som planlegging, prosjektledelse, forberedende grunnarbeider 
av kommunal del av veien samt eventuell støtte fra næringslivet.  

Et viktig prioritering som er gjort sammen med Nord-Troms videregående skole og Nordreisa IL 
er at rulleskiløypa blir av god kvalitet fra krysset Kildalsvegen/E-6. Det var derfor nødvendig å 
redusere lengden på nyasfaltering øverst i Kildalen. Asfaltering av den kommunale veien vil 
skje til Frogum, der de øverste bolighusene i Kildalen er. Kostnadsmessig prioriteres den 
kommuale delen først, slik at eventuelle overskridelser skjer på den fylkeskommunale vegen og 
at de kostnadene dekkes av Troms fylkeskommune/Statens vegvesen.   

Vurdering
Forutsetningen for eget arbeid var at Nordreisa kommune skulle ha prosjektledelsen av selve 
arbeidet. Når Statens vegvesen overtok ledelsen av det fysiske arbeidet vurderte vi saken på nytt 
og kom fram til at det var fordelaktig at vegvesenet gjennomførte grunnarbeidene. Dette ville 
redusere kostnadene i driftsbudsjettet samtidig som det gav nye utfordringer å finne inndekning 
av kommunens egenandel uten å belaste driftsbudsjettet eller ta opp lån til tiltaket. 

Vinteren 2010/2011 gjennomførte kommunen salg av Mellaveien 9, der hensikten var å få 
gjennomført salget i 2010. Dette salget ble regnskapsført i 2011 og midlene er ikke disponert i 
investeringsbudsjettet. Samtidig er det gjennom kommuneplanarbeidet fremmet ulike behov for 
fritidsaktiviteter og areal til næringsvirksomhet langs Kildalsvegen. Øvre Kildalen brukes til 
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ulike fritidsaktiviteter og er også ønskes brukt til trening av hunder, både av privatpersoner og 
næringslivsaktører. Samtidig brukes Kildalsvegen av Ymber, noe som også er gjenspeilet i deres 
bidrag til prosjektet. Gjennom arealplanprosessen er det kommet i flere innspill om bruk av 
arealene i Saga, herunder utvikling av stadionområde for skianlegget og etablering av 
næringsvirksomhet i tilknytning av skianlegget.     

Etter en samlet vurdering brukes midlene fra salget av Mellaveien, kommunalt næringsfond og 
kommunalt utviklingsfond til å dekke Nordreisas egenandel til prosjektet. 
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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 Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296  TROMSØ

Att. Fylkesrådsleder Pia Svensgård

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/3663-1 25969/2010 D11 13.07.2010

Rulleskiløype i Nordreisa kommune

Bakgrunn
Gjennom kommuneplanarbeidet har Nordreisa kommune vurdert strategier og tiltak som setter 
fokus på attraktive lokalsamfunn og stedsutvikling gjennom et folkehelseperspektiv som er i tråd 
med vår status som Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby. Statusen er gitt på bakgrunn 
av kommunens fokus på aktivitet, friluftsliv og miljøhensyn som bidrar til å øke lokal 
verdiskapning og nasjonalparkenes egenverdi. Tiltak som planlegges og iverksettes bør derfor i 
størst mulig grad være i tråd med disse verdiene.   

Nordreisa videregående skole er en stor arbeidsplass i kommunen og en viktig samarbeidspart i 
oppbyggingen av kompetanse i regionen og utviklingen av kommunen generelt. Nordreisa 
videregående skole har en landslinje for ski- og skiskyting, som har et stort utviklingspotensiale. 
Nordreisa kommune har i dag et svært godt samarbeid med skolen og Nordreisa IL om etablering 
og drift av Saga skianlegg. Nordreisa vgs er i ferd med å bli et tyngdepunkt for utvikling av 
skitalent i Nordområdene, da de allerede har samarbeid både med Grønland og Russland. 
Nordreisa kommune ønsker fortsatt å ha en tilretteleggerrolle i utviklingen av Nordreisa vgs. 

For at Nordreisa vgs fortsatt skal kunne utvikle sine tilbud er det behov for at de også får gode 
anlegg for trening og konkurranse i sommerhalvåret, herunder rulleskiløype og bedre anlegg for 
skiskyting om sommeren. I dag gjennomføres stort sett all rulleskitrening langs E-6 både på 
grunn av terrengmessige forhold og asfaltkvalitet på mindre veier samt gang og sykkelsti.   

Troms fylkeskommune har selv vært i Meråker og sett på anleggene der, og konklusjonen er at 
Troms fylke taper i konkurransen om elever da vi ikke har sommeranlegg som er gode nok i 
fylket og landsdelen. 
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Ulike alternativ
Nordreisa kommune har vurdert flere ulike alternativ for rulleskiløype med skiskytteranlegg:

Alternativ 1: Nytt sommeranlegg for rulleskiløype med skiskytteranlegg i området 
Storslett/Sørkjosen

Alternativ 2: Rulleskiløype i eksisterende løypenett i Saga skianlegg, med tilknytning til 
eksisterende skiskytteranlegg

Alternativ 3: Utbedring av eksisterende skiskytteranlegg til sommerbruk og etablering av 
rulleskiløype på fylkesveg 352 og kommunal veg. 

Vi har vurdert de ulike alternativene i forhold til sportslig nytteverdi, miljøhensyn, 
trafikksikkerhet, økonomi og eventuelle andre ringvirkninger. Vurderingene er gjort sammen 
med Nordreisa vgs, Nordreisa IL og Troms idrettskrets.

Etableringen av et nytt sommeranlegg for rulleskiløype med skiskytteranlegg har den største 
sportslige effekten med god trafikksikkerhet, men har negative sider i forhold til miljøhensyn og 
økonomiske kostnader. Dette alternativet er derfor av økonomiske og miljømessige hensyn ikke 
vurdert til å være gjennomførbart. 

Etablering av en rulleskiløype i eksisterende løypenett vil også ha en stor sportslig effekt med 
god trafikksikkerhet, vi får samlet anleggene i Saga som vil være en fordel. Alternativet har 
likevel stor negativ effekt i forhold til miljøhensyn, både med hensyn til naturinngrep og hensyn 
til landbruket. I tillegg vil utbyggingen av en rulleskiløype i eksisterende løypenett kreve store 
grunnarbeider som er svært kostnadskrevende. Alternativet er av økonomiske og miljømessige 
hensyn forkastet. 

Utbedring og asfaltering av fylkesvei 352 og kommunal vei i Øvre Kildalen ivaretar de sportslige 
og trafikksikkerhetsmessige forhold. I forhold til miljøhensyn er dette alternativet klart best 
samtidig som det er rimeligst og økonomisk gjennomførbart. Alternativet ivaretar 
trafikksikkerheten da fylkesvei 352 og den kommunale vegen er svært lite trafikkert. Tiltaket er 
tidligere meldt inn som trafikksikkerhetstiltak med 1. prioritet fra Nordreisa kommune. Ulempen 
med prosjektet er at det ikke kan finansieres med tippemidler fordi det er offentlig veg.

Rulleskiløypa
Rulleskiløypa vil starte ved veikryss E-6 og fylkesvei 352. Veikrysset er ca 700m fra Nordreisa 
vgs og det er gang- og sykkelvei mellom Nordreisa vgs og veikrysset. Deretter vil rulleskiløypa 
følge ”Kildalsvegen” som er storkupert og svært godt egnet for rulleskitrening. Total lengde en 
vei er 9,5 km, de første 5,3 km på fylkesveg 352, de øverste 4,2 km på kommunal veg. Fylkesvei 
352 er asfaltert, men asfalten er av ulik kvalitet. Den kommunale delen av veien er gruslagt, der 
store deler av veien ble oppjustert sommeren 2009. Saga skianlegg med eksisterende 
skiskytteranlegg er langs rulleskiløypa og det er 20 m fra fylkesveien til standplass for 
skiskytteranlegget. Totalt vil rulleskiløypa bli ca 20 km. 

Utvikling av Nordreisa vgs
De videregående skolene i fylket er under stort press, og er avhengig av god søkermasse for å 
kunne opprettholde og utvide sine studietilbud. Nordreisa videregående skole er en landslinje for 
ski- og skiskyting og bør bruke sine fortrinn i den sammenheng. Flesteparten av lærere og elever 
som har vært på skolen gjør en formidabel jobb som ledere, trenere og aktivitetsledere i ulike 
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klubber i hele landsdelen. Landslinja bruker Saga skianlegg med tilknyttede løyper og 
skiskytteranlegg stort sett til all trening i vinterhalvåret. Saga skianlegg er et av anleggene i 
landet som har mest stabile snøforhold. Samarbeidet mellom Nordreisa kommune, Nordreisa vgs 
og Nordreisa IL gjør at anlegget prepareres daglig til de tidspunktene skolen har behov for det.  
For å opprettholde og øke rekrutteringen av lærere og løpere til skolen har skolen også behov for 
gode treningsforhold om sommeren. For at Nordreisa vgs skal kunne ha gode nok 
treningsfasiliteter i sommerhalvåret, har de et reelt behov for en god rulleskitrase med høy 
kvalitet som gir god nok treningseffekt. 

Trafikksikkerhet
Barmarkstreninga på rulleski foregår i all hovedsak på E-6, ofte over Sørkjosfjellet. E-6 er en 
sterkt trafikkert veg og vegtrafikken langs E-6 har økt, særlig innen tungtrafikk.  Svært mye av 
godstransporten som tidligere gikk med båt er nå over på bil. Turisttrafikken vil sannsynligvis 
også øke i årene som kommer, ut fra den satsingen som gjøres innen reiseliv.
Dette skaper trafikkfarlige situasjoner for rulleskiløperne og de øvrige trafikantene. Tiltak for å 
løse dette har vært vurdert uten at det kommet til en fullgod løsning. Siden det er Statens 
Vegvesen som er eier og ansvarlig myndighet her, er vegvesenets vilje og evne til å løse disse 
trafikkforholdene av vesentlig betydning.

I kommunens trafikksikkerhetsplan er gjennomgående trekk at hensynet til de myke 
trafikkantene må vektlegges i større grad. Forslaget om å gjøre fylkesvei 352 og kommunal vei 
til rulleskiløype vil løse trafikkproblemene som skapes ved rulleskibruk på E-6. Den kommunale 
vegen i Øvre Kildal har svært liten trafikk. Det er 5-6 husstander som bruker vegen daglig og det 
er 3-4 hytter som sokner til vegen. Vegen har flere lange og rette vegstrekninger, slik at den er 
oversiktlig. Løsning med å få brukere av rulleski vekk fra E-6 er derfor et prioritert område innen 
trafikksikkerhetsarbeidet.

Lokal samfunnsutvikling
I forhold til satsningen Lokal samfunnsutvikling i kommunene har Troms fylkeskommune en 
rolle som rettleder, koordinator og støttespiller i kommunene sitt arbeid med å bygge attraktive 
lokalsamfunn. Tiltaket vil styrke landslinja for ski og skiskyting ved Nordreisa vgs, som igjen 
kan gi flere arbeidsplasser. Det vil bedre infrastrukturen samtidig som det gir kommunen et bedre 
friluftstidstilbud. 

Folkehelse
Tiltaket har også en stor verdi i folkehelsearbeidet og inkluderer både idrett og friluftsliv. Ved å 
få oppgradert fylkesvei 352 og kommunale vegen vil turområdet i Kildalen bli lettere tilgjengelig 
for befolkningen i Nordreisa. Fra vegenden av den kommunale vegen opp oppover i dalen er den 
gamle skogsbilveien til Kildal Kraftstasjon oppgradert i samarbeid med Ymber (Nord-Troms 
Kraftlag). Området i Kildalen brukes i dag til rekreasjon, jakt og fiske og til ekskursjoner i 
grunnskolene. Tilgjengeligheten vil øke og gi flere muligheten til å oppleve den vakre og ville 
naturen i langs Kildalselva og områdene innenfor. Våre grunnskoler har i en årrekke brukt 
området i undervisningsøyemed på grunn av Kildalen kraftverk, spesiell natur, geologi og flora. 
Vi er sikker på at flere vil bruke denne muligheten til tur, trim og naturopplevelser dersom 
tilgjengeligheten til området øker. 
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Næringsutvikling
Ved den kommunale veienden er det også et overnattingsted (Kildalen leirsted) som brukes til 
forlegning ved store arrangement, skoleturer og til rekreasjon, jakt og fiske. Potensialet av 
Kildalen leirsted vil øke betraktelig som følge av oppgradering av veistandarden. Oppgradering 
av veistrekningen vil gi oss et enda bedre forhold til reindriftssamene som benytter veien for å 
komme til reinflokken under deres vår- og høstflytting fra Kautokeino og Arnøy gjennom vår 
kommune. 

Miljøhensyn
Tiltaket er også svært fordelaktig i forhold til miljøhensyn. Etableringen av et nytt sommeranlegg 
eller utbygging av eksisterende løypenett for sommerbruk vil gå på inn- og utmark og kreve et 
omfattende planarbeid, juridiske avklaringer pga mange ulike grunneiere og forvaltningsmessige 
utfordringer da det blir et omfattende inngrep mtp jord- og skogvern. 

Å etablere rulleskitrase i terrenget vil også stride mot kriteriene som er satt til grunn ved statusen 
til nasjonalparklandsby og –kommune. Når det er andre alternativ som gir samme sportslig 
utbytte, god nok trafikksikkerhet og er langt bedre økonomisk, ønsker Nordreisa kommune å 
ivareta miljøhensynet som ligger i Nasjonalparkstatusene. 

Økonomi
Kommunen vil ikke makte å ta et slikt løft, men vil anta at både Fylkeskommunen, Statens 
Vegvesen, Nordreisa IL, Troms idrettskrets og Ymber AS (tidligere Nord Troms Kraftlag) vil ha 
interesse i å delta i et slikt prosjekt. Administrasjonen vil tilrå at Nordreisa kommune deltar med 
egeninnsats tilsvarende andre trafikksikkerhetssaker og omdisponerer de reduserte 
driftskostnadene som er på den kommunale veien.

Nødvendige tiltak
For at traseen skal kunne fungere som rulleskiløype må en liten del av den kommunale vegen
oppgraderes og hele den kommunale vegen asfalteres. Den fylkeskommunale burde blitt asfaltert 
på nytt. I tillegg bør det settes veglys der det mangler. Det kan også være også ønskelig med 
lystavler som varsler om strekninga er i bruk som rulleskiarena.

I og med at rulleskiløypa vil gå langs en offentlig vei krever det ikke planendringer for å 
gjennomføre tiltaket. 

Nordreisa kommune mener at tiltaket kan iversettes i midten av september 2010, i den 
vurderingen er det tatt hensyn til sommerferie og nødvendig tid til prosess med entreprenører. 

Konklusjon
Nordreisa kommune og Nordreisa vgs har vurdert at en oppjustering av fylkesvei 352 og 
kommunal veg mot Kildalen er en forutsetning for at skolen skal kunne ha et 
utviklingspotensiale. I tillegg vil tiltaket: 
 Spare store beløp i investeringskostnad, og også på vedlikehold og drift senere
 Mulig å få i drift i løpet av få måneder etter finansiering, i motsetning til en utbygging for 

rulleski i Saga som vil ta flere år med planlegging, prosjektering og finansiering
 Klart bedre for trafikksikkerhet enn med rulleskiløpere på E6
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 Sparer natur og miljø, en kan bruke eksisterende infrastruktur mer effektivt og spare 
nedbygging av nye arealer med dyrka mark og utmark

 En følger opp og synliggjør statusen som nasjonalparklandsby på en god måte ved å spare 
naturområder og tilrettelegge for flerbruk av infrastruktur

 Mulig område for rullestolpigging for funksjonshemma. Kommunen har relativt mange 
funksjonshemma unger og ungdommer

 Bedre tilrettelegging for sykling generelt, og bedre tilgjengelighet med sykkel til attraktivt 
friluftsområde i Kildalen

 Det er positive signaler om medvirkning fra lokalt næringsliv

Nordreisa kommune ønsker et snarlig møte med fylkesrådsleder for å se på muligheter for
realisering så snart som mulig. 

Med hilsen

John Karlsen Kjetil Hallen
Ordfører rådmann
Direkte innvalg: 77 77 07 20 Direkte innvalg: 77 77 07 22

Kopi til:
Nordreisa IL - ski og skiskyting Solbakkmelen 23 9152 SØRKJOSEN
Nordreisa videregående skole Postboks 293 9156 STORSLETT
Troms Idrettskrets Idrettens Hus, Ole Reistadsvei 6 9325 BARDUFOSS
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ

Intern kopi:
Roy Jørgensen

Side 26



TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

SØKNADSSKJEMA REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER
Første og andre side av dette skjemaet skal alltid fylles ut og legges ved søknad. For nærmere informasjon om
støtteordninger, spørsmål og svar med videre, gå inn på www.tromsffike.no.

Søknaden, samt alle vedlegg, vil være offentlige i det de sendes inn til Troms fylkeskommune, jf "Lov om rett
til innsyn i dokkument i offentlig virksomhet" (offentlighetsloven). Søkere som ønsker å sende inn vedlegg
med sensitive opplysninger bes om å ta kontakt med næringsetaten.

1. Pros'ektnavn*
Rulleskiløype i Nordreisa

*Prosjektnavn skal i størst mulig grad avspeile prosjektets mål/aktivitet

2. Søker
Prosjektansvarlig/-eier:
Nordreisa kommune
Adresse:
Postboks 174
Tlf: Mobiltelefon:
77 77 07 00 918 03 429
Organisasjonsnummer:
943350833

3. Vedlegg
Vedle 1: Brev fra Nordreisa kommune
Vedle 2: Notat fra Nordreisa v s

4. Pros'ekt eriode
Prosj ektstart:
2011
Prosj ektslutt:
2012

Prosjektleder:
K'etil Hallen
Postnr.:
9156

Troms fylkeskommune
Næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Vedle 3: Brev fra Ymber AS
Vedle 4: Brev fra Nordreisa IL, ski

5.  Buds'ett
Total prosjektkostnad:
6.000 000 kr
Omsøkt beløp:
2 800 000

Poststed:
Storslett
E-post:

ostmottak@nordreisa.kommune.no
Næringskode:
84.110

Støtteandel TFK:
47 %

6. Kostnadsoversla o finansierin s lan
Kostnadsoverslaget skal være aktivitetsbasert og gi informasjon om hvilke utgifter som er knyttet til de
enkelte aktivitetene i prosjektet. Kostnadsoverslaget må utarbeides med tanke på at utgiftene skal
rapporteres ved eventuell støtte til prosjektet (del- og sluttrapportering). Kostnadsoverslag og senere
regnskap skal kunne sammenliknes. Se www.troms Ike.no for mer informasjon rundt
kostnadsoverslag og finansieringsplan.

ru a

Pdf-utgav - 1 1.10.1 0, krn
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s •rin
Nordreisa kommune
TFK Utdannin setaten Nordreisa v s
Troms Ikeskommune - RUP
Lokal nærin sliv o organisasioner Ymber AS, idrettsla , mv.)
um a  i  n

1 200 000
500 000

2 800 000
1 500 000

60 0 000

7.  Søknaden kan forankres under følgende Primært Andre aktuelle

politikkområde i  e ionalt  utv.program politikkområde politikkområder
ett ss ev. flere ss

1 Nærin X
2 Robuste o attraktive lokalsamfunn X
3 Mil'ø o klima X
4 Kom etanse X
5 Kommunikas'on o infrastruktur X
6 Kultur X

8. Kort o ummerin av ros'ektinn old
Utbedring og asfaltering av fylkesvei 352 og kommunal vei i Øvre Kildalen for å kunne bruke traseen som
rulleskiløype med oppføring av belysning langs veien og skilting. Sammen med eksisterende anlegg vil
rulleskiløypa bli ca 20 km. Trinn 2 skal tilføre løypa en standplass med utstyr for bruk til skiskyttere.
Prosj ektet vil gi bedret tilgang til friluftsområder, bedre trafikksikkerhet og veiforhold, samt gi et positivt
grunnlag for økt næringsaktivitet mot reiseliv.

Før arbeidet igangsettes må det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av kommunen, fylkeskommunen,
Nordreisa vgs og eventuelt idrettslag.
I tillegg må grunn-/veg eierne avklare og inngå avtale om bruk.

9. Relevant bak runn roblemstillin

Beskrivelsen av bakgrunn/problemstilling. Hvorfor er det behov for å sette i gang med prosjektet, hva er
bakgrunnen? Søknaden bør ha en rød tråd der bakgrunn/problemstilling, mål/delmål, metode og
aktivitets lan samsvarer med hverandre.
Nordreisa videregående skole har landslinjer for langrenn og skiskyting. Linja for langrenn har vært i 25
år, mens linja for skiskyting er ny. Skilinja har hatt tilgang til et svært godt løypenett i Saga, ca 2 km fra
skolen. Det har vært et forbilledlig samarbeid om driften av dette mellom Nordreisa il, Nordreisa
kommune og skolen.

Nordreisa kan bare konkurrere om elever gjennom å ha et attraktivt faglig tilbud mht lærere/
instruktører samt infrastruktur og treningsforhold. Per i dag har man ikke tilfredsstillende muligheter for
barmarkstrening. Den har foregått på E6, ofte mot Sørkjosfjellet, og i noen grad på riksveg 865 i
Reisadalen. E6 er en sterkt trafikkert veg, der Sørkjosfjellet er spesielt ulykkesbelasta, jfr blant annet
Nasjonal transportplan. Reisadalen er et alternativ med mindre trafikk, men med delvis uoversiktlig og
smal veg, som er svært flat slik at den ikke er så egnet for effektiv trening. Mye tungtrank pga landbruk
og annen næringsvirksomhet.

Med bakgrunn i dette har skimiljøet hatt planer om rulleskitrase i Saga. Denne vil gå på inn- og utmark og
kreve et omfattende planarbeld, juridisk pga flere ulike grunneiere, forvaltningsmessig pga at det blir et
omfattende inngrep mtp jord- og skogvern, miljøvern med mer. Men det største hinderet er at det blir
svært kostbart prosjekt.

En har derfor sett en muli het i å bruke ve en mellom Sa a og Kildalen. Denne er i alt 9,5 km, de første
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5,3 på fylkesveg 352, de øverste 4,2 km på kommunal veg, og det er til dels svært lite trafikk på den
kommunale vegen. Den fylkeskommunale vegen er asfaltert, den kommunale vegen er grusveg, imidlertid
i god stand etter utbedring sist år. Vegen er storkupert, og svært godt egnet for trening.

For at traseen skal kunne fungere som rulleskiløype må den kommunale vegen asfalteres, og den
fylkeskommunale bør helt eller delvis asfalteres på nytt. I tillegg vil det settes opp veglys der det mangler.
I trinn 2 vil det settes opp skilt/tavler som varsler om strekninga er i bruk som rulleskiarena. Fordi den
går på offentlig veg, kan ikke prosjektet finansieres med tippemidler.

Argumenter for å bruke vegen mellom Saga og Kildalen:
• Sparer store beløp i investeringskostnad, og også på vedlikehold og drift senere
• Sparer natur og miljø, en kan bruke eksisterende infrastruktur mer effektivt og spare nedbygging

av nye arealer med dyrka mark og utmark
• En følger opp og synliggjør statusen som nasjonalparklandsby på en god måte ved å spare

naturområder og tilrettelegge for flerbruk av infrastruktur
• Mulig å få i drift i løpet av få måneder etter finansiering, i motsetning til en utbygging for rulleski

i Saga som vil ta flere år med planlegging, prosjektering og finansiering
• Mulig område for rullestolpigging for funksjonshemma. Kommunen har relativt mange

funksjonshemma unger og ungdommer
• Bedre tilrettelegging for sykling generelt, og bedre tilgjengelighet med sykkel til attraktivt

friluftsområde i Kildalen
• Bedrer trafikksikkerhet

Prosj ektet vil, i tillegg til fordeler for utdanningstilbudet og rekruttering til Nord-Troms, også bidra til økt
tilgjengelighet til friluftsområder for flere grupper i samfunnet og dermed være et godt
folkehelseprosjekt. Videre vil bedre veiforhold, belysning og skilting bidra til bedre trafikksikkerhet da
skielever vil flytte sin aktivitet fra en langt mer trafikkert vei. Anlegget vil med sine fasiliteter legge et
godt grunnlag for videre økt aktivitet i området opp mot ulike arrangement, ski- og skiskyttersamlinger
samt utvikling av næringslivet innenfor turisme og reiselivet.

10. Forankrin o kartle in

Skriv kort om hvordan prosjektet er forankret i forhold til relevante aktører som for eksempel
Lokalbefolkning
Kommune, kommuneadministrasjon
Relevante institusjoner
Andre prosjekt med samme tema/i samme område
Fagmiljø mv.

Skriv o så om dette ros'ektet er en del av et større ros'ekt eller et or ros'ekt oved ros'ekt.
Kommunen ønsker å få gjennomført dette prosj ektet og går inn med en finansieringsandel sammen med
lokalt organisasjons- og næringsliv. Til sammen er dette et sterkt spleiselag som bidrar til å utløse
regionale ringvirkninger i Nord-Troms.

For skimiljøet og skolen er dette prosj ektet også viktig, har stor støtte hos lokalbefolkninga og har også
fått olitisk støtte i lkesrådet o hos lkesordfører.

11. Målsettin

Prosjektet skal ha konkrete, realistiske og etterprøvbare mål/delmål.  I sluttrapportering skal
prosjektet kunne si noe om målene ble nådd, hvordan de ble nådd og hvordan man evt. har målt
måloppnåelsen.
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Gi lokalbefolkninga et attraktivt tilbud på vår, sommer, høst.
Gjøre skitilbudet ved Nordreisa videregående skole mer attraktivt gjennom å kunne tilby gode
helårlige treningsforhold.
Spare miljøet ved å bruke eksisterende infrastruktur i stedet for å legge ny trase.
Legge til rette for økt folkehelse og ny aktivitet innen næringsliv/reiseliv.

12. Pros'ektor aniserin

Prosjektet skal ha en prosjektansvarlig/-eier og en prosjektleder. Ofte vil et prosjekt også ha en
s rin s ru e. Rolle- o ansvars ordelin skal rem å.
Prosj ektet eies, ledes og gjennomføres av Nordreisa kommune v/rådmannen. Det vil settes ned en
styringsgruppe med representanter fra kommunen, skolen, næringslivet og idretten.

Akti 'teter

Beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektperioden. Aktivitetene som gjennomføres skal
være forankret i bakgrunn og problemstilling.

Beskriv hvordan prosjektet skal måle egne resultater av arbeidet (indikatorer).

Trinn 1: Utarbeide detaljert beskrivelse, innhente tilbud og iverksette bestilling av arbeider med
asfaltering.
Trinn 2: Idrettslaget med støtte fra næringslivet iverksetter utbygging av standplass til skiskyttere og
setter opp skilting av området.

14. Mile æ er

Prosjektet bør ha en milepælplan hvor hovedaktivitene er tidfestet. Oppdatert milepælplan skal alltid følge
med eventuelle anmodninger om delutbetalinger for å vise framdriften i prosjektet.

Trinn 1 planlegges utført i løpet av våren 2011 slik at arbeidet kan starte på forsommeren og være
ferdigstilt innen sommerferien. Trinn 2 iverksettes så snart Trinn 1 er sluttført og søkes sluttført før
vinteren 2011. Arbeider som måtte gjenstå skal være ferdige innen sommeren 2012. Sluttrapport leveres
av kommunen når alt arbeid er ferdig.

15. Forventet ros'ektlikviditet

Vil prosjektet ha likviditet til å starte opp aktiviteter eller er prosjektet avhengig av midler utenfra for å
gjennomføre aktivitetene? Merk at regionale utviklingsmidler som hovedregel bare utbetales  etterskuddsvis
på bakgrunn av regnskap.

Nordreisa kommune vil forskuttere prosj ektet og sende rapport etter Trinn 1 er sluttført for utbetaling
av støttebeløp. Endelig rapport sendes etter Trinn 2 og hvor økonomisk bidrag i hovedsak dekkes av
deltagende organisasjons- og næringsliv lokalt/regionalt.
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Vår ref.:
10/1989-10
Løpenr.:
3350/11

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

Saksbehandler:
Randi Holm Naimak
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 77

STATSBUDSJETTET 2011 KAP. 551, POST 60, TILSAGN OM TILSKUDD TIL
PROSJEKTET;RULLESKIWYPE I NORDREISA

Tilsagnsnummer Budsjettområde
RA 06 11 Tilrettelle ende  -  Utdannin ,Samferdsel,Kultur

Vedtak beslutnin

Utdanning
Samferdsel
Kultur, miljø og helse
Næring

t.,
Vi viser til Deres søknad datert 01.01.2011.

Fylkesrådet har i møte 01.02.11 i sak 15/11 besluttet å gi støtte over de regionale
utviklingsmidlene (kap. 551, post 60) til prosjektet; "Rulleskiløype i Nordreisa" med
inntil kr 2.800.000.

Vedtak:
Fylkesrådet bevilger kr. 2,8 mill. over de regionale utviklingsmidlene kap 551.60 til prosjektet
"Rulleskiløype i Nordreisa kommune" med følgende fordeling på ansvarsområdene til de
respektive fylkesråder:

kr 1.000.000,-

1. Nøkkelinformas'on om ros-ektet
Tilsa nsbelø fra Troms lkeskommune
Tilsa nsvilkår må akse teres innen
Frist for sluttra orterin
Pros'ektansvarli -eier
Prosjektleder (kontakt erson
Pros'ektet er forankret i RUP under ka ittel
Pros'ektet er forankret i KRDs hovedkate ori
Prosjekt eriode
Pros'ektets eo rafiske nedsla sfelt

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Plan- og næringsetaten

Arkiv:
243 TILSK
Deres ref.:
2010/3663-2

Robuste o

, ,4uhu. diSA KOMMUNE
SERY;CEKC-:

ARK KODE

Dato:
03.02.2011

Kr 2.800.000,-
03.03.2011
31.12.2012

Nordreisa kommune
Rådmann Kjetil Hallen

attraktive lokalsamfunn
07.01 - stedsutviklin

2011-2012
Nordreisa kommune

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

A13114

&itetA",
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2.  Pros'ektmål
• Gi lokalbefolkninga et attraktiv tilbud vår, sommer, høst
• Gjøre skitilbudet ved Nordreisa videregående skole mer attraktiv ved å kunne

tilby gode helårige treningsforhold
Spare miljø ved å bruke eksisterende infrastruktur i stedet for å legg ny trase

3. Aktiviteter
Trinn 1: Utbeide detaljert beskrivelse, innhente tilbud og iverksette bestilling av

arbeider med asfaltering.
Trinn 2: Idrettlaget med støtte fra næringslivet iverksetter utbygging av standplass til

skiskyttere og setter opp skilting av området.

ile ler
Oppstart i 2011 og ferdig i 2012.

5. Kostnadsoversla

Pr • ktkostnader akti
Egeninnsats

Standplass skiskyttere, skilting 500.000

Pros'ekt o b eledelse 20.000
Forberedende grunnarbeid 530.000
Asfaltering 4.750.000
Diverse uforutsett å trinn 1 200.000

Sum kostnader 6.000.000
Forsøk å få kostnadene fordelt på de ulike enkeltaktivitetene i prosjektet. *Egeninnsats skal
spesifiseres med antall timer og timepris. Dersom det benyttes ekstern konsulent skal dette
fremgå som egen post.

6. Finansierin s lan

Finansiering

Troms lkeskommune
Nordreisa kommune
TFK-utdannin setaten v Nordreisa vedere ående skole
Lokal nærin sliv o or anisas'oner Yber AS,idrettsla mv.

2.800.000 46,7%
1.200.000

500.000
1.500.000

Sum finansierin 6.000.000 100

2
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VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER STATSBUDSJETTET KAP. 551, POST 60  -
"TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER FOR REGIONAL UTVIKLING"

1. Bekreftelse av tilsa

3

Tilsagnsmottaker må innen 03.03.11 bekrefte på vedlagt akseptskjema at tilsagnsvilkår
er godkjent. Bekreftelsen sendes Troms fylkeskommune v/plan - og  næringsetaten. Dersom
akseptskjema ikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering bort.

2. Fullfinansierin før I an settelse

Prosjektet må ikke sette i gang før fullfinansiering er i orden i henhold til oppsatt
finansieringsplan i tilsagnet.

3. Informas'ons likt ved endrin er i ros'ekt lanene

Prosjektet må utføres i samsvar med de planene som er lagt fram og som beskrives i
tilsagnsbrevet. Tilskuddsmottaker må søke Troms fylkeskommune v/plan- og næringsetaten
skriftlig dersom det ønskes å gjøre endringer i forhold til godkjente planer som framgår av
tilsagnsbrev. Endringer skal ikke gjennomføres før Troms fylkeskommune skriftlig har gitt
samtykke.

Dersom arbeidet ikke utføres i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilvarende redusert.

4. Tilsa et er tidsbe renset

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2012. Det kan søkes skriftlig om å få forlenget tilsagnsperioden ut
over dette. Søknad må sendes Troms fylkeskommune v/plan- og næringsetaten i god tid før
tilsagnsdato utløper. Tilsagn som ikke er benyttet innen gitte dato bortfaller. Tilsagn som er
delvis utbetalt og som ikke sluttrapporterer innen angitt frist kan kreves tilbakebetalt, jf. punkt 8
i vilkår for tilsagn gitt over statsbudsjettet kap. 551, post 60 "tilsagn til fylkeskommuner for
regional utvikling".

5. Pros'ektre nska

Det skal føres prosjektregnskap for prosjektet som helhet i forhold til Regnskapslovens
bestemmelser. Regnskapet skal inneholde spesifiserte poster og være sammenlignbart med
kostnadsoverslaget i tilsagnsbrev. Det skal framgå hvordan midlene er brukt. Egeninnsats skal
dokumenteres med timelister.

6. Utbetalin

Ved behov kan inntil 75 % av tilsagnet utbetales før prosjektet er sluttrapportert, etter skriftlig
og signert søknad. Det utbetales ikke mer enn prosjektets dokumenterte påløpte kostnader og
da i forhold til Troms fylkeskommunes støtteandel, så fremt dette ikke er avtalt under "særlige
vilkår". Søknad om delutbetaling skal inneholde regnskap som kan sammenliknes med
kostnadsoverslaget i tilsagnsbrevet og statusrapport i forhold til prosjektplanen. Statusrapport
skal inneholde oppdatert milepælplan, gjennomførte aktiviteter så langt, oppnådde delmål og
kostnader i forhold til budsj etterte kostnader.

Anmodning om sluttutbetaling skal inneholde revidert, spesifisert regnskap og
sluttrapport. Det er også et krav om at støttemottaker rapporterer på felles effekt- og
resultatindikatorer. Dette gjøres på http://mrs.spine.no/Startside/Startside.aspx hvor
støttemottaker registrerer seg som bruker og legger til ny rapport.
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4

Det forutsettes at revisor har adgang til alle relevante dokumenter i saken, deriblant
tilsagnsbrev, eventuelle delrapporter og timelister. Bilag skal kunne fremvises ved forespørsel.
Revisorbekreftelse skal innholde følgende avtalte kontrollavhandlinger:

a. Antall timer og timepris (intervall)
b. Interne og eksterne kostnader
c. Kostnadene påløpt innenfor prosjektperioden
d. Eventuelle avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag og finansieringsplan skal

kommenteres av revisor.

Regnskapet skal kunne sammenliknes med kostnadsoverslaget i avtalen som ligger til grunn for
tilskuddet. Prosjekt med et tilsagnsbeløp under kr 100.000,- kan være unntatt revisjonsplikt,
dette vil i så fall fremgå under "særvilkår". Institusjoner som er underlangt riksrevisjon er
unntatt revisjonsplikt, så fremt ikke annet utgår av avtalen. Bilag skal kunne fremvises etter
forespørsel.

ntrollansvar

Tilsagnet utbetales normalt etter at prosjektet er avsluttet og godkjent. Mottaker har
kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller
delvis dersom det er utbetalt på feil grunnlag eller for mye.

8. Forbehold om til a e Idel kr v om "lbakebetali

Troms fylkeskommune forbeholder seg retten til å holde tilbake hele/deler av
tilsagnsbeløpet inntil vilkår i tilsagnsbrev er innfridd.

Troms fylkeskommune tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt helt eller
delvis. Forbeholdet gjelder dersom mottaker ikke sender inn rapporter som forutsatt i
tilsagnsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til intensjonen
med tildelingen, dersom prosjektet krever mindre kapital enn forutsatt eller ved for mye
utbetalt støtte.

9. EØS-re elverket

Støttemottaker er selv ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene
som til enhver tid gjelder i følge EØS sitt statstøtteregelverk.

10. Anskaffelser

Alle anskaffelser av varer og tjenester som inngår i prosjektet, inklusive prosjektledelse, skal
skje i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

11.  Kontroller
Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og Riksrevisjonen til å iverksette
kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets
Bevil nin sre elementet § 10.

12. Omtale av Troms Ikeskommune

I prosjektrapport og ved omtale av prosjektet i media eller på støttemottakers hjemmesider skal
det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Omtale av Troms
fylkeskommune skal inngå som eget punkt i prosjektets sluttrapport. Grafisk datafil med logo
kan fås ved henvendelse til Troms fylkeskommune og finnes også på Troms fylkeskommunes
hjemmesider (www.tromsfylke.no).

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot saksbehandler Randi Holm Naimak
i plan- og næringsetaten, telefon nr.: 77 78 81 77. e -post: randi.holm.naimak@tromsfylke.no.
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Anmodning om utbetaling sendes til Troms fylkeskommune, plan- og næringsetaten,
postboks 6600, 9296 TROMSØ.

jort al
Ass. plan- og næringssjef

Kopi: Kristin N. Figenschou, plan- og næringsetaten

ailc(±
andi

rçlgiver

5

.//. Vedlegg:
- "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til plan- og

næringsetaten innen fristen i tilsagnsbrevet.
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