
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 08.03.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post  
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Husk matpakke!!
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 7/12 Årsregnskap 2011 2011/4780

Orienteringer:
Kl 09:00 – 10:30 KLP informerer
Kl 10:30 – 11:15 Inger Birkelund informerer om sin mastergrad på styrearbeid i kommunalt 

eide bedrifter

Drøftinger foreløpig utkast til kommuneplan
Dokumentet er et foreløpig utkast av kommuneplanen. Alle tema som skal behandles er oppsummert i innholdsfortegnelsen. Det 
er pr dato flere kapittel som ikke er ferdigstilt. Formålet med å sende hele dokumentet er å gi utvalget den totale oversikt på tema 
som planen tar for seg. Dette bør gi et godt grunnlag for drøftinger og sektorovergripende tiltak.
Merk: Innholdet i dokumentet må behandles som foreløpig og som utgangspunkt for videre diskusjon.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4780-3

Arkiv:                210

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 05.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/12 Nordreisa formannskap 08.03.2012

Årsregnskap 2011

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Årsregnskap 2011
2 Premieavvik KLP

Rådmannens innstilling

Urevidert årsregnskap for 2011 tas til orientering. Årsregnskapet realitetsbehandles i 
Formannskapet 24.mai.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2011 viser et regnskapsmessig merforbruk på 4 950 mill 
kr, og av budsjettert inndekning på kr. 10 311 mill klarte kommunen å betale kr 5 361 på 
gammel gjeld. I 2010 hadde Nordreisa kommune et merforbruk kr 5,332 mill.

Underdekning på selvkost vann utgjorde i 2011 kr 0,705 mill, og akkumulert underdekning fra 
2010 til 2011 utgjør kr. 1 651 mill. Underskuddet på selvkost vann dekkes inn i 
selvkostregnskapet for 2012, med unntak av kr. 50 000, jmf vedtak i formannskapet i november 
2009.

Resultatet for årsregnskapet 2010 ble et merforbruk på 5,3 mil kr. Det medførte at vi ikke klarte 
å betale ned underskuddet med 4,5 mill som planlagt. Forpliktende plan for inndekning av 
tidligere års underskudd var:

2010 2011 2012 2013 2014
Inndekning av 2003 underskuddet 4 465
Inndekning av 2004 underskuddet 5 864 2 674
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Inndekning av 2007 underskuddet 2 431
Inndekning av 2008 underskuddet    759 5 105 2 231
Inndekning av 2009 underskuddet    759 3 588
Sum inndekning 4 465 5 864 5 864 5864 5 818

Det medfører at Nordreisa kommune måtte finne inndekning av 4,465 mill i 2011, i tillegg til 
5,864 mill som var i budsjettet. Underskuddet for 2010 må dekkes inn i løpet av 2014. 
Underskuddet fra 2010 er fordelt på 3 år slik at ny forpliktende plan for inndekning var:
  

2011 2012 2013 2014
Inndekning av 2003 underskuddet 4 465
Inndekning av 2004 underskuddet 5 864 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 1 777 1 777 1 777
Sum inndekning 10 329 7 641 7 641 7 597

Kommunen klarte i 2011 å betale kr 5 361 mill på gammel gjeld, noe som utgjøre kr 4 465 mill 
på 2003 underskuddet og kr 0,896 mill på 2004 underskuddet. Dette medfører at kommunen 
må dekke inn 12 684 i 2012. 

Ny plan for inndekning av tidligere års merforbruk blir:

2012 2013 2014

Inndekning av 2004 underskuddet 7 642
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 1 777 1 777 1 777
Sum inndekning 12 684 7 641 7 597

Kommunen står på ROBEK-lista og har et samlet underskudd på 27 847 mill kr som 
fremkommer slik:

År Opprinnelig Gjenstående inndekning

Underskudd 2004 8 538 732,88 7 642 601,56

Underskudd 2007 2 430 769,40 2 430 769,40

Underskudd 2008 8 094 535,69 8 094 535,69

Underskudd 2009 4 346 892,81 4 346 892,81

Underskudd 2010 5 332 558,84 5 332 558,84

Akkumulert underskudd 27 847 358,30
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Avviksbeskrivelse per sektor

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.1 Sektor for administrasjon 19 663 358 16 703 994 2 959 364
1.2 Sektor for levekår 91 285 739 87 794 206 3 491 533
1.3 Sektor for helse og sosial 83 042 526 93 126 294 -10 083 768
1.4 Utviklingsavdelingen 8 918 279 9 459 453 -541 174
1.5 Anleggsdrift 11 215 146 11 569 686 -354 540
1.6 Bygg og eiendom 19 590 415 18 078 924 1 511 491
1.7 Politiske organer 2 959 070 2 743 673 215 397
1.8 Skatter og rammetilskudd -254 448 046 -262 277 000 7 828 954
1.9 Renter, avdrag og avsetninger 17 773 516 22 800 770 -5 027 254

1.1 Sektor for administrasjon 

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.1 Sektor for administrasjon 19 663 358 16 703 994 2 959 364

Merforbruk på administrasjon er på kr 2,959 mill:
 På ansvar 11420 Fellesutgifter personaltiltak var premieavviket budsjettert med en ”inntekt” 

på kr 1 600 mill, og som i stede ble en kostnad på kr. 3 516 mill. Det medførte et merforbruk 
på premieavviket på kr. 5 117 mill. 

 På ansvar 11420 Fellesutgift personaltiltak har kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring et 
merforbruk på kr. 0,678 mill.

 Ansvar 11600 Adm. Flyktningekontoret har en merinntekt på kr. 1 655 mill.  

1.2 Sektor for levekår

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.2 Sektor for levekår 91 285 739 87 794 206 3 491 533

Merforbruk på sektor for levekår er på kr 3 491 mill, og vesentligste forklaringer er:
 Ansvar 12009 Familiesenteret har et overforbruk på kr 0,559 mill. Dette skyldes 

mindreinntekt på refusjoner, samt merforbruk på overføring til andre kommuner. 
 Ansvar 12120 Moan Skole har et overforbruk på kr 0,311 mill. som i hovedsak skyldes økt 

sykefravær, som igjen gir økte vikarutgifter. Ansvar 12320 SFO Moan skole har et 
mindreforbruk på kr 0,504 mill.

 Ansvar 12125 Storslett skole har et overforbruk på kr. 2 340 mill. Det ble i 
budsjettprosessen avdekket at mange ansatte var i 2011 budsjettert med kun 7 måneders 
lønn. 
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 Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på kr. 0,052 mill. Kommunen har imidlertid 
mottatt en klage på utregningen av tilskuddet, og vi skal derfor gjennomgå utregningen på 
nytt. 

 Ansvar 12500 Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr. 1 442 mill, som i hovedsak 
skyldes bruk av miljøarbeidere, samt økt utgiftsdekning og godtgjørelse på 
fosterhjem/beredskapshjem.

1.3 Sektor for helse og sosial

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.3 Sektor for helse og sosial 83 042 526 93 126 294 -10 083 768

Totalt sett har sektoren et mindreforbruk på kr. 10 083 mill:
 Sektoren har samlet sett et mindreforbruk på pensjon på kr 3,4 mill.
 Totalt er refusjon sykelønn er større enn vikarutgifter på kr. 4 mill
 Merinntekt på ressurskrevende tjenester utgjør kr. 1,6 mill. 
 Ansvar 13610 Økonomiske sosialhjelp har et merforbruk på kr. 0,479 mill som skyldes økt 

behov og flere som søker sosial bistand. 

1.4 Utviklingsavdelingen

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.4 Utviklingsavdelingen 8 918 279 9 459 453 -541 174

Avdelingen går samlet sett i balanse, likevel bør nevnes:
 Ansvar 14610 Oppmåling har en mindreinntekt på kr. 0,188 mill i forhold til budsjett.

1.5 Anleggsdrift

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.5 Anleggsdrift 11 215 146 11 569 686 -354 540

Sektor 1.5 har et mindreforbruk på kr 0,354 mill.
 Drift av havner er vanskelig å gjøre til selvkost grunnet lite aktivitet
 Områdene innenfor selvkost gis nærmere forklaring under avsnittet Kommunale avgifter 

(VAR regnskapet). 
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1.6 Bygg og eiendom

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.6 Bygg og eiendom 19 590 415 18 078 924 1 511 491

Sektoren har et merforbruk på kr 1,511 mill, og følgende momenter kan nevnes:
 Merforbruk på kommunal eiendomsgebyrer på kr 0,202 mill.
 Merforbruk på kommunal renovasjon på kr. 0,258 mill.
 Merforbruk på brendsel / elektrisk energi på kr. 1,95 mill  
 Merinntekt på utleie lokaler på kr 0,471 mill. 

1.7 Politiske organer

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.7 Politiske organer 2 959 070 2 743 673 215 397

Sektoren har et merforbruk på kr 0,215 mill:
 Ansvar 17000 Politiske utvalg har et merforbruk på kr. 0,205 mill, som i hovedsak 

skyldes dobbel ordførerlønn fra september, samt økt kostnader til bevertning 
møter/kurs. 

1.8 Skatter og rammetilskudd

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.8 Skatter og rammetilskudd -254 448 046 -262 277 000 7 828 954

Forklaringsvariabler herunder er:
 Skatt på inntekt og formue ble kr. 3 353 mill mindre enn budsjettert
 Det var budsjettert med en inntekt på mva-kompensasjon drift på kr. 3 224 mill, som 

ikke var reell. Både kostnaden og inntekten på mva er fordelt på hvert ansvar, og gir 
derfor ingen fellesinntekt. 

 Inntekter gjennom MVA kompensasjon investering ble kr 2,4 mill lavere enn forventet.
Dette henger sammen med mindre gjennomførte investeringer enn budsjettert i 2011, 
som følge av utsatt oppstart Guleng III og mindreforbruk på utbygging av Storslett skole. 
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1.9 Renter, avdrag og avsetninger

Sektor Regnskap Budsjett Avvik

1.9 Renter, avdrag og avsetninger 17 773 516 22 800 770 -5 027 254

Nordreisa kommune har store avvik på renter og avdrag, dette skyldes hovedsakelig:
 Renteinntektene ble kr. 1,611 mill mindre enn budsjettert. 
 Renteutgiftene ble kr. 1,902 mer enn budsjettert. 
 Avdrag har et mindreforbruk på kr. 3,630 mill. Dette skyldes i hovedsak skyldes at det 

var budsjettert med avdrag til husbanken på kr. 3 884 mill. Dette avdraget betales ikke 
av kommunen, men av de personene som har tatt opp videreformidlingslån gjennom 
kommunen. 

 Nordreisa kommune har ikke benyttet kassakreditt i 2011.

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)
For tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling. 
Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av reelle 
kostnader innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å få kontroll med at gebyrinntektene ikke 
overstiger kommunens selvkost, jf egen retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester 
Selvkostregnskapet viser følgende dekningsgrader (dvs hvor store deler av kommunens utgifter 
vedr selvkostområder som dekkes av avgiftene/inntektene):

2011 2010 2009

Selvkostområde VANN     93 %               73 % 101 %
Selvkostområdet AVLØP 107 %   94 % 114 %
Selvkostområdet FEIING 122 % 119 % 86 %
Selvkostområdet RENOVASJON 101 %   102 % 99 %
Selvkostområdet SLAM 106 %   105 % 98 %

Vann:
Plan gebyrresultat:
Formannskapsvedtak november 2009 ble det fastsatt gebyrutvikling over en periode på 3 år 
(2010 -2012) før gebyret igjen var på 100 % inndekning.  Vedtaket medførte at gebyrnivået ville 
gi underskudd i 2010 på 1,5 mill, i 2011 på 1,4 mill og et lite underskudd i 2012 på femti tusen.
Gebyrene for ”statistikkbolig” på 120 m2 ville ligge på kr 3111,- i 2010, i 2011 på kr 4666,- og 
2012 på kr 5283,-.  Alle beløp er eks mva.

Reelt gebyrresultat:
I 2010 var det et underskudd på vann på kr 2.370.4040,-.  Dette ble delvis dekket inn av 
vannfondet som derfor er brukt opp.  Restunderskudd etter bruk av fond var kr 945.977,- i 
2010.  Restunderskuddet er videreført til 2011.
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Selvkostregnskapet for 2011 viser et underskudd på kr 705.287,-.  Sammen med underskuddet 
overført fra 2010 er opparbeidet underskudd på kr 1.651.264,-.

For en ”statistikkbolig” på 120 m2 er vanngebyret i 2012 på kr 5.024,-.

Årsak avvik:
Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett:
Værforholdene vinteren 2010 forårsaket store driftsskader på vannledningsnettet der det meste 
ble utbedret i 2010.  Driftsskadene var årsak til det store underskuddet på drift i 2010 som igjen 
påvirker påfølgende år.  Noe utbedringsarbeider gjensto til 2011 pga kapasitet og naturforhold.  
Dette var konkret sikringsledninga over Reisaelva på Storslett samt asfaltering av alle gravehull 
fra 2010.  Forskyvede utbedringsarbeider utgjorde en kostnad på knappe 450.000,- i 2011. 
Situasjonen ville ikke vært annen om utbedringene var ferdig utført i 2010 da det ville gitt 
tilsvarende større underskudd i 2010.
Videre gir utbedring av totalskaden Meieriveien i 2010, årlige kapitalkostnader på rundt 
250.000,-
Vannledningen over Rotsundelva ble tatt av flommen i juni 2011.  Kostnadene for denne 
skaden beløp seg til 230.000,-.

Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett:
Rentenivået som er lagt til grunn for beregningene i 2009, er rundt 1,5 % høyere enn reelt 
rentenivå for 2010 og 2011.  For vannforsyningssektoren i Nordreisa utgjør lavere rente enn 
forutsatt ca 1 mill i lavere kapitalkostnader i 2011.

Konklusjon avvik vannforsyningen: 
Årsaken til underskuddet i 2011 ligger i uforutsette store skadereparasjoner i dette året.  
Samtidig har lavere rentenivå vært med på å gi et lavere gebyrnivå for abonnenter.

Avløp:
Plan gebyrresultat:
Formannskapsvedtak november 2009 ble det fastsatt gebyrutvikling over en periode på 3 år 
(2010 -2012) før gebyret igjen var på 100 % inndekning.  Vedtaket medførte at gebyrnivået ville 
gi underskudd i 2010 på 1 mill, i 2011 på 1,1 mill og et underskudd i 2012 på 0,3 mill.
Gebyrene for ”statistikkbolig” på 120 m2 ville ligge på kr 5087,- i 2010, i 2011 på kr 5815,- og 
2012 på kr 6396,-.  Alle beløp er eks mva.

Reelt gebyrresultat:
I 2010 var det et underskudd på avløp på kr 525.518,-.  Dette ble dekket inn ved bruk av 
avløpsfondet.  

Selvkostregnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 538.192,- som settes av på fond.  Fondet 
er ved årsskiftet på totalt kr 2.052.611,-.

For en ”statistikkbolig” på 120 m2 er avløpsgebyret i 2012 på kr 5.621,- og er uendret fra 2011.

Årsak avvik:
Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett:
Ingen særskilte forhold i 2011.  I 2010 var det uvanlig store driftsutgifter på tining av avløpsnett 
men lite skader på ledningsnettet i motsetning til vannforsyningen.  Fondet var tilstrekkelig stort 
til å dekke kostnadene slik at situasjonen 2010 ikke påvirker påfølgende år.

Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett:
Rentenivået som er lagt til grunn for beregningene i 2009, er rundt 1,5 % høyere enn reelt 
rentenivå for 2010 og 2011. For avløpssektoren i Nordreisa utgjør lavere rente enn forutsatt ca 
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0,6 mill i lavere kapitalkostnader for 2011.

Konklusjon avvik avløp: 
Årsaken til overskuddet i 2011 ligger i svært lavt rentenivå.

Feiing:
Tidligere opparbeidet underskudd er nedbetalt. Feiegebyret er satt ned fra 2011 til 2012 slik at 
det beregnes at det blir underdekning på ca 5 % i 2012.  Hensikten er å beholde gebyret på 
liten underdekning slik at gebyret er stabilt samtidig som fondet reduseres.

(Feiegebyret skulle egentlig vært redusert fra og med 2011, men ble det ikke pga feil fra min 
side på tidspunktet kalkuleringa for 2011 ble gjort.)

Fond – fondsavsetninger
Tall i 1000 kr   2011 2010   2009
Disposisjonsfond          0            0                 0
Bundne driftsfond 15 698 14 379 15 488
Ubundne invest fond      269           269           269
Bundne invest fond 24 122 18 579 16 393

40 089 33 227 32 150

Bruk av bundne fondsmidler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av 
kommunestyret. Ubundne fond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. 
Dersom regnskapet viser underskudd vil strykningsreglene føre til at ubundne fond vil bli 
strøket. 

Lån 
Kommunens lånemasse er fordelt på følgende kreditorer:

Tall i 1000 kr   2011   2010   2009   2008
Kommunens samlede lånegjeld 443 740 421 446 397 938 311 736
Fordelt på følgende kreditorer:
KLP Kommunekreditt   61 832    64 063 54 349   56 211
Husbanken (videreformidlingslån) 106 032   95 221   83 257   76 174
Kommunalbanken 275 551 262 161 260 332 179 350
DNB        325            0 0            0

Nordreisa kommune har ca 36 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. 
Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier at minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld 
utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 46 %.
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Investeringsregnskapet

 Investeringsregnskapet hadde samlet sett et mindreforbruk på kr. 499 478, som etter 
vedtak ble benyttet til å betale ned på tidligere års merforbruk

 Noen investeringer justeres endres uten at økonomiavdelingen får informasjon om dette 
Vi har derfor ikke god nok informasjon om endringer i forhold til MVA kompensasjon, 
rente- og avdragsbelastningen for hvert budsjettår. Dette har sammenheng med at 
ressursene som normalt følger opp dette har måttet prioritere andre arbeidsoppgaver.

De største investeringsprosjektene i 2011 var:

Nytt økonomisystem kr. 1 149 707
Egenkapitalinnskudd KLP kr.    924 267
Digitalisering kino kr.    844 411
Vannledning Kildalen kr. 1 171 761
VAR utbygging Rotsund/Oksfjord kr. 3 374 909
Vannledning Meierivegen kr. 1 973 942
VAR – Vann Moan-Høgegga kr. 1 132 834
Asfaltering Kildalsvegen kr. 6 786 617
Utbygging Rovdas kr. 5 741 794
Prosjekt Storslett skole trinn 3 kr. 1 921 684
Storslett skole trinn 3 kr. 7 795 144

Vurdering

I forhold til budsjett har Nordreisa kommune et merforbruk på kr 4,950 mill. Det medfører at vi 
klarer å betale ned kr. 5 361 mill av tidligere års merforbruk. Dette er isolert sett et godt resultat, 
og er en forbedring på kr 11 mill i forhold til 2010 regnskapet. 

Merforbruket skyldes i all hovedsak premieavvik, økte utgifter til brendsel og elektrisk energi, 
lavere skatteinntekter, merverdiavgift, og merforbruk i to av enhetene. Når det gjelder avviket 
på premieavvik og brendsel/energi er disse tilnærmet lik hele merforbruket, og er i liten grad 
påvirkningsbar. Merverdiavgift drift er ikke budsjettert godt nok, mens merverdiavgift investering 
er mer komplisert å budsjettere. Merforbruket i de to enhetene skyldes dårlig kvalitet i innspill til
budsjettet, samt dårlig kvalitet på intern budsjettkontroll gjennom året. Skatteinngangen siste 
halvdel av 2011 har vært lavere enn gjennomsnittet de siste årene. 

Selvkostregnskapet for 2011 viser et underskudd på kr 705.287,-. Sammen med underskuddet 
overført fra 2010 er opparbeidet underskudd på kr 1.651.264,-. Med vedtatt kommunale avgifter 
skal dette gå i balanse for 2012.

Av totalt driftsinntekter på kr.374,4 mill utgjør merforbruket 1,3 %. Budsjettet inneholder lite rom 
for avvik, og selv et lite merforbruk gir store utslag. Det er derfor svært nødvendig at 
kommunen i framtiden budsjetterer med buffer for å ivareta eventuelle avvik. For 2012 er den 
største usikkerheten budsjetterte ”inntekter” på premieavvik, som utgjør kr 14,297 mill. Dersom 
KLP sine prognoser slår feil, vil det gi kommune betydelig utfordring. 

Side 12



S
id

e 
13



S
id

e 
14



S
id

e 
15



S
id

e 
16



S
id

e 
17



S
id

e 
18



S
id

e 
19



S
id

e 
20



S
id

e 
21



S
id

e 
22



S
id

e 
23



S
id

e 
24



S
id

e 
25



S
id

e 
26



S
id

e 
27



S
id

e 
28



S
id

e 
29



S
id

e 
30



S
id

e 
31



S
id

e 
32



S
id

e 
33



S
id

e 
34



S
id

e 
35



S
id

e 
36



S
id

e 
37



S
id

e 
38



S
id

e 
39



S
id

e 
40



S
id

e 
41



S
id

e 
42



S
id

e 
43



S
id

e 
44



S
id

e 
45



S
id

e 
46



S
id

e 
47



S
id

e 
48



S
id

e 
49



S
id

e 
50



S
id

e 
51



S
id

e 
52



S
id

e 
53



S
id

e 
54



S
id

e 
55



S
id

e 
56



S
id

e 
57



S
id

e 
58



S
id

e 
59



S
id

e 
60



S
id

e 
61



S
id

e 
62



S
id

e 
63



S
id

e 
64



S
id

e 
65



S
id

e 
66



S
id

e 
67



S
id

e 
68



S
id

e 
69



S
id

e 
70



S
id

e 
71



S
id

e 
72



S
id

e 
73



S
id

e 
74



S
id

e 
75



S
id

e 
76



S
id

e 
77



S
id

e 
78



S
id

e 
79



S
id

e 
80



S
id

e 
81



S
id

e 
82



S
id

e 
83



S
id

e 
84



S
id

e 
85



S
id

e 
86



S
id

e 
87



S
id

e 
88



S
id

e 
89



S
id

e 
90



S
id

e 
91



S
id

e 
92



S
id

e 
93



S
id

e 
94



S
id

e 
95



S
id

e 
96



S
id

e 
97



S
id

e 
98



S
id

e 
99



S
id

e 
10

0



S
id

e 
10

1



S
id

e 
10

2



S
id

e 
10

3



S
id

e 
10

4



S
id

e 
10

5



S
id

e 
10

6



S
id

e 
10

7



S
id

e 
10

8



S
id

e 
10

9



S
id

e 
11

0



S
id

e 
11

1



S
id

e 
11

2



S
id

e 
11

3



S
id

e 
11

4



S
id

e 
11

5



S
id

e 
11

6



S
id

e 
11

7



S
id

e 
11

8



S
id

e 
11

9



S
id

e 
12

0



S
id

e 
12

1



S
id

e 
12

2



S
id

e 
12

3



S
id

e 
12

4



S
id

e 
12

5



S
id

e 
12

6



S
id

e 
12

7



S
id

e 
12

8



S
id

e 
12

9



S
id

e 
13

0



S
id

e 
13

1



S
id

e 
13

2



S
id

e 
13

3



S
id

e 
13

4



S
id

e 
13

5



S
id

e 
13

6



S
id

e 
13

7



S
id

e 
13

8



S
id

e 
13

9



S
id

e 
14

0



S
id

e 
14

1



S
id

e 
14

2



S
id

e 
14

3



S
id

e 
14

4



S
id

e 
14

5



S
id

e 
14

6



S
id

e 
14

7



S
id

e 
14

8



S
id

e 
14

9



S
id

e 
15

0



S
id

e 
15

1



S
id

e 
15

2



S
id

e 
15

3



S
id

e 
15

4



S
id

e 
15

5



S
id

e 
15

6



S
id

e 
15

7



S
id

e 
15

8



S
id

e 
15

9



S
id

e 
16

0



S
id

e 
16

1



S
id

e 
16

2



S
id

e 
16

3



S
id

e 
16

4



S
id

e 
16

5



S
id

e 
16

6



S
id

e 
16

7



S
id

e 
16

8



S
id

e 
16

9



S
id

e 
17

0



S
id

e 
17

1



S
id

e 
17

2



S
id

e 
17

3



S
id

e 
17

4



S
id

e 
17

5



S
id

e 
17

6



S
id

e 
17

7



S
id

e 
17

8



S
id

e 
17

9



S
id

e 
18

0



S
id

e 
18

1



S
id

e 
18

2



S
id

e 
18

3



S
id

e 
18

4



S
id

e 
18

5



S
id

e 
18

6



S
id

e 
18

7



S
id

e 
18

8



S
id

e 
18

9



S
id

e 
19

0



S
id

e 
19

1



S
id

e 
19

2



S
id

e 
19

3



S
id

e 
19

4



S
id

e 
19

5



S
id

e 
19

6



S
id

e 
19

7



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEPLANEN  

NORDREISA MOT 2030 

 

Foreløpig utkast til kommuneplan 

 

Særtrykk alle kapittel 

Versjon 27.02.2012 

Til møte i Formannskapet 

Dokumentet er et foreløpig utkast av kommuneplanen. Alle tema som skal behandles er 

oppsummert i innholdsfortegnelsen. Det er pr dato flere kapittel som ikke er ferdigstilt. 

Formålet med å sende hele dokumentet er å gi utvalget den totale oversikt på tema som 

planen tar for seg. Dette bør gi et godt grunnlag for drøftinger og sektorovergripende 

tiltak. 

Merk: Innholdet i dokumentet må behandles som foreløpig og som utgangspunkt for 

videre diskusjon. 



 

2 

 

2 

 

 

1. INNLEDNING ........................................................................................................................................ 6 

1.1 PLANENS RETTSVIRKNING OG VIRKEOMRÅDE .................................................................................................... 6 

1.2 KOMMUNENS HANDLINGSROM ..................................................................................................................... 6 

1.3 PLANPROSESSEN ......................................................................................................................................... 6 

1.4 PLANBESKRIVELSENS VIRKNING. ..................................................................................................................... 6 

2. VISJON OG PROFIL ............................................................................................................................... 7 

2.1 VÅR IDENTITET OG VERDIGRUNNLAG ............................................................................................................... 8 

2.2 VISJON FOR NORDREISASAMFUNNET MOT 2030 .............................................................................................. 9 

3. RAMMEBETINGELSER OG FAKTAGRUNNLAG ....................................................................................... 9 

3.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER ............................................................................................................. 9 

3.2 LOKALE FØRINGER – PLANER ......................................................................................................................... 9 

3.3 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I NORDREISA ....................................................................................................... 10 

3.3.1 Drøfting av treffsikkerhet i fremskriving av folketall ....................................................................... 11 

3.4 UTSIKTSANALYSE FOR NORD-TROMS MOT 2015 ............................................................................................ 13 

3.5 UTSIKTSANALYSE FOR BEFOLKNINGEN I NORDREISA MOT 2030 ......................................................................... 14 

3.6 ENDRINGER INNENFOR NOEN ALDERSGRUPPER - KOMMUNENIVÅ ....................................................................... 15 

3.6.1 Barnehagealder – 0-5år .................................................................................................................. 15 

3.6.2 Grunnskolealder 6 – 15 år ............................................................................................................... 15 

3.6.3 Videregående skole 16-19 år ........................................................................................................... 15 

3.6.4 Voksengruppa  35-49 år .................................................................................................................. 16 

3.6.5 Pensjonistene 67 – 79 år ................................................................................................................. 16 

3.6.6 Eldregruppa 80-89 år ...................................................................................................................... 16 

4. NORDREISASAMFUNNETS VIKTIGSTE UTFORDRINGER MOT 2030 ..................................................... 17 

5. SUKSESSFAKTORER FOR NORDREISA MOT 2030? .............................................................................. 18 

5.1 ”DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN” ............................................................................................... 18 

5.1.1 Vår viktigste målgrupper ................................................................................................................. 19 

5.1.2 Prioriterte innsatsområder .............................................................................................................. 19 



 

3 

 

3 

5.2 INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN – ET ÅPENT STED ........................................................................................... 20 

5.2.1 Prioriterte innsatsområder .............................................................................................................. 21 

5.3 FOLKEHELSE – PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING ............................................................................................. 22 

5.3.1 Prioriterte innsatsområder .............................................................................................................. 22 

5.4 ØKONOMISK HANDLEFRIHET ....................................................................................................................... 25 

5.4.1 Prioriterte innsatsområder .............................................................................................................. 27 

6. SYSSELSETTING OG NÆRINGSPOLITIKK .............................................................................................. 27 

6.1 NORDREISAS FORTRINN SOM NÆRINGSKOMMUNE (OPPDATERES GL) .................................................................. 28 

6.2 ORGANISERING OG OPPGAVER I KOMMUNENS NÆRINGSARBEID (OPPDATERES BB) ............................................... 29 

6.3 STATUS OG PROBLEMSTILLINGER .................................................................................................................. 30 

6.3.1 Jordbruksnæring .............................................................................................................................. 30 

6.3.2 Skogbruket ...................................................................................................................................... 33 

6.3.3 Handel og service - regionsenteret .................................................................................................. 34 

6.3.4 Reindrift ........................................................................................................................................... 35 

6.3.5 Fiskeri og havbruk ........................................................................................................................... 35 

6.3.6 Bygge og anleggsnæringene ........................................................................................................... 36 

6.3.7 Transport ......................................................................................................................................... 36 

6.3.8 Naturopplevelser og reiseliv ............................................................................................................ 37 

6.3.9 Forvaltningsknutepunkt – naturforvaltning som næring ................................................................ 38 

6.3.10 Helsenæringer ............................................................................................................................. 39 

6.3.11 Mineralnæring ............................................................................................................................ 39 

6.3.12 Petrolium og maritim sektor ....................................................................................................... 40 

6.4 NÆRINGSTEMA I AREALDELEN ..................................................................................................................... 40 

6.4.1 Behov for næringsområder i kommuneplanen ................................................................................ 40 

6.4.2 Beskrivelse av arealformålene for næring ....................................................................................... 40 

6.4.3 Annen næringsrelaterte arealbruk .................................................................................................. 42 

7. UTDANNINGS- OG OPPVEKSTPOLITIKK .............................................................................................. 42 

7.1 KVALITET I BARNEHAGE OG SKOLE ................................................................................................................ 42 

7.2 BARNEHAGE ............................................................................................................................................ 43 



 

4 

 

4 

7.2.1 Vurdering av barnehagebehovet mot 2025 .................................................................................... 43 

7.2.2 Forslag til barnehagestruktur 2013 - 2025 ...................................................................................... 45 

7.3 GRUNNSKOLE .......................................................................................................................................... 46 

7.3.1 Vurdering av behov for skoleplasser mot 2030 ............................................................................... 48 

7.4 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (OPPDATERES GL) ............................................................................................... 48 

7.5 HØYERE UTDANNING (OPPSTARES GL) ......................................................................................................... 49 

7.6 GENERELLE MÅL FOR UTDANNINGS- OG OPPVEKSTPOLITIKKEN ........................................................................... 49 

8. BOSETTINGS- BOLIG OG FRITIDSBOLIGPOLITIKK ................................................................................ 50 

8.1 BOLIGMARKEDET I NORDREISA (OPPDATERES GL) ........................................................................................... 50 

8.2 BOSETTINGSPOLITIKK (OPPDATERES RB/GL) ................................................................................................. 52 

8.2.1 Problemstillinger ............................................................................................................................. 52 

8.3 BOLIGPOLITIKK (OPPDATERES GL) ............................................................................................................... 53 

8.3.1 Vurdering av fremtidig boligbehov .................................................................................................. 55 

8.3.2 Problemstillinger ............................................................................................................................. 55 

8.4 FRITIDSBOLIGPOLITIKK (OPPDATERES GL/RB) ................................................................................................ 56 

8.5 AREALPLAN ............................................................................................................................................. 57 

9. FRIVILLIGHETSPOLITIKK. KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV (OPPDATERES RB) ................................... 57 

9.1 PROBLEMSTILLINGER ................................................................................................................................. 57 

9.2 IDRETT .................................................................................................................................................... 58 

9.3 KULTUR .................................................................................................................................................. 58 

9.4 FRILUFTSLIV ............................................................................................................................................. 59 

9.5 ANDRE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ............................................................................................................. 59 

9.6 MÅL FOR FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN. KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV ................................................................. 59 

9.7 KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV I AREALPLAN ................................................................................................. 59 

10. HELSE-, OMSORGS- OG SOSIALPOLITIKK ........................................................................................ 62 

10.1 KOMMUNALE HELSETJENESTER .................................................................................................................... 62 

10.2 PLEIE OG OMSORG .................................................................................................................................... 62 

10.2.1 Tjenestebehovet i planperioden .................................................................................................. 64 

10.2.2 Sosialtjenester ............................................................................................................................. 66 



 

5 

 

5 

10.2.3 Ikke kommunale helsetjenester .................................................................................................. 66 

10.2.4 Mål for helse-, omsorgs- og sosialpolitikk ................................................................................... 66 

11. INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSELSPOLITIKK ................................................................................ 66 

11.1 POLITIKK FOR FDV AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG .................................................................................... 66 

11.2 RIKSVEIER OG VEILØSNING I SENTRUM (OPPDATERES GL) ................................................................................. 67 

11.3 KOMMUNALE VEIER OG VEILYS .................................................................................................................... 70 

11.4 VANN OG AVLØP....................................................................................................................................... 71 

11.5 KOMMUNALE BYGG ................................................................................................................................... 71 

11.5.1 Vurdering av tilstand ................................................................................................................... 71 

11.5.2 Forvaltning, drift og vedlikehold ................................................................................................. 72 

11.5.3 Kommunen som eier av bygg utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ............................. 72 

11.6 SAMFERDSEL OG KOLLEKTIV ........................................................................................................................ 72 

11.7 HAVNER.................................................................................................................................................. 72 

11.8 TILRETTELEGGING OG SERVICE FOR LANGTRANSPORT........................................................................................ 73 

11.9 BREIBÅND (OPPDATERES GL) ...................................................................................................................... 73 

11.10 GRAVLUND /KIRKEGÅRD (OPPDTARES RB) ................................................................................................ 73 

12. NATURRESSURS- OG MILJØPOLITIKK ............................................................................................. 73 

13. RISIKO OG SÅRBARHETSPOLITIKK .................................................................................................. 74 

14. REKRUTTERINGS- OG OMDØMMEPOLITIKK ................................................................................... 74 

15. EIERSKAPSPOLITIKK ....................................................................................................................... 74 

15.1 SELSKAPER MED KOMMUNALT EIERSKAP (UTENFOR ORD KOMM VIRKSOMHET)? .................................................... 74 

15.2 ANDRE FORETAK ....................................................................................................................................... 75 

15.3 ANDRE ORGANISASJONER MED KOMMUNAL MEDVIRKNING ............................................................................... 75 

15.4 MÅL FOR EIERSKAPSPOLITIKKEN ................................................................................................................... 75 

16. REGIONALPOLITIKK – NORDREISA I NORD-TROMS OG TROMS ...................................................... 75 

16.1 REGIONALT  SAMARBEID OG REGIONALE PLANER ............................................................................................. 76 

17. TJENESTEUTVIKLING ...................................................................................................................... 77 

17.1 KOMMUNEORGANISASJONEN ...................................................................................................................... 77 

17.2 FOKUS PÅ TJENESTEKVALITET ....................................................................................................................... 77 

17.3 ORGANISERING AV TJENESTENE ................................................................................................................... 77 



 

 

 

 

1. Innledning 

1.1 Planens rettsvirkning og virkeområde

1.2 Kommunens handlingsrom

1.3 Planprosessen 

1.4 Planbeskrivelsens virkning.

Gjennom en beskrivelse av alt, å 

om en visjon og felles retning og 

 

 Kommuneplankartet 

 

 

virkning og virkeområde 

Kommunens handlingsrom 

Planbeskrivelsens virkning. 

Gjennom en beskrivelse av alt, å  oppnå en felles forståelse gjennom dialog og debatt for å bli enig 

retning og  mål. 

6 
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oppnå en felles forståelse gjennom dialog og debatt for å bli enig 
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2. Visjon og profil 

Hvor ønsker vi at Nordreisa skal være om 20 år? Hvordan ser det ut der, og hvem er vi da? 

Veien frem mot en visjon er på en måte som denne lille historien; 

 

 

 

Vi står i båten på elva. Motstrømmen er sterk, og det virker som den blir sterkere for hvert 

tak. Tror jammen det har blåst opp litt motvind også. Har det regnet mye innlands? Vi har 

noen valg fremfor oss og noen har vi allerede tatt. Vi vet at vi ikke må slappe av eller gi oss. 

Da vil strømmen ta tak i baugen og dra båten nedover elva i større og større fart. Kanskje 

krenger vi mot en stein eller tipper hele båten. Nei- det vil vi ikke – det er vi sikker på!  

Men hva skal vi gjøre videre?  

Skal vi legge oss på stakstanga, akkurat nok, sånn at vi blir stående der vi er. Bare sørge for å 

holde baugen mot strømmen? Der kan vi stå og vente til motstrømmen blir svakere – hvis den 

blir det. Her er det for så vidt god utsikt. Fin natur, fuglesang og en grei fiskeplass rett foran 

båten……….. 

Nei……kanskje vi heller skal dra på videre. Oppover, mot strømmen. Har vi styrke nok til det? 

Kan vi egentlig dette med staking godt nok? Rundt neste sving - der har vi hørt at alt er bedre. 

Vi har ikke vært der, men tror nok det er en fin plass. Hva heter plassen? Hvordan vil vi føle 

oss når vi kommer frem? Utslitt av den harde turen, eller glad og fornøyd for å ha klart det?  

Hvem vil vi møte, og hvem håper vi er der? 

Bildet med Elvebåten / Stakebåten er ikke tilfeldig valgt. Den er Nordreisas symbol. Den 

symboliserer vår egenart og kultur – også i et fremtidsperspektiv; der elvebåten alltid går 

fremover i motstrøm så vel som medstrøm. Elvebåten/stakebåten er derfor også et symbol på 

Nordreisaværingene selv. Vi farer målbevisst frem, med passelig fart i vanskelig terreng. 
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Overkommer hindringer, i høy og lavvann, i mot og medstrøm. Og lasten, den kommer alltid trygt 

frem. 

Veien mot en visjon krever at vi snakker litt om ambisjonsnivået; 

- Vil vi holde oss der vi er? Dvs. satse på å bli bedre på det vi allerede driver med. Bruke minst 

mulig ressurser, men nok til at vi ikke faller bakover. 

eller 

- Vil vi fremover? Dvs. utvikle oss. Ikke bare bli bedre, men best på noe! Helst basert på våre 

fortrinn, men kanskje også på noe nytt? Vi vet at det er krevende. At vi må få tilført energi i 

form av gode idéer, kunnskap, skaperglede, gjennomføringsevne og vilje.  

Når vi har bestemt oss for dette – så kan vi begynne å beskrive den plassen vi ønsker å være på 

om 20 år. Hvordan ser det ut der? Hvem er vi som personer når vi kommer frem? Hva er det med 

oss som har gjort at vi kommer oss dit. Hva har vi av bagasje og last som vi kan bruke? Noe vet vi 

om – natur, verneområder, kvenkultur, laksefiske, elva, sand og grus, en veldig kompetent og 

ganske omfangsrik helsenæring, studiesenter og videregående skole, skilinje, regionsenterrolle, 

regionsenter, regionalt handelssenter  – og mer?  

Når vi har klart å gjøre denne beskrivelsen godt – ja da har vi retningen for fremtidens 

Nordreisa. Da har vi vår visjon!  

2.1 Vår identitet og verdigrunnlag 

Har vi en offisiell identitet og en folkelig identitet? I 1886 ble Nordreisa kommune skilt ut som 

egen kommune fra Skjervøy kommune. Rammen for kommunens virke var Formannskapsloven 

med sin todelte ledelse ved ordfører og rådmannen med kommunestyret som øverste ledelse.  

Inntil omkring 1970 hadde offisiell politikk i Nordreisa fornorskning som mål og virkning for all 

offisiell virkeområder som skole-, helse- og kultursektoren.  Fra 1980-åra skjer en offisiell 

erkjennelse i Nordreisa og Nord-Troms om at kvens og samisk kultur også er en del av vår kultur 

og identitet sammen med det norske. Som følge av bedre og mer kommunikasjon og informasjon 

med både Europa og verden er vi nå en del av globaliseringen.  I vår hverdag møter vi nå 

mennesker fra mange land og kulturer i alle sektorer. Er tiden inne for å redefinere vår identitet 

ved å åpne oss for ny og flere kulturer? – eller har vi ikke noe valg?  Er det en strategi å søke å bli 

et multikulturelt samfunn for å nå våre mål om økonomi som gir oss handlingsrom, om folkehelse 

som gir et godt liv og  et variert tilbud på arbeidsplasser, kulturelle møteplasser og botilbud for å 

øke vår attraktivitet? 

Hvilke verdier har vi som samfunn som vi ønsker å legge til grunn for vår utvikling? 
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2.2 Visjon for Nordreisasamfunnet mot 2030 

 

Ikke formulert, under utforming ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rammebetingelser og faktagrunnlag 

Kommuneplanen utarbeides innenfor rammer hvor de viktigste er;  

- Nasjonale og regionale føringer. Lovverk, stortingsmeldinger, nasjonale planbestemmelser 

mv som kommunen bør eller må forholde seg til i utarbeidelsen av planen. 

- Kommunale planer og prinsippvedtak. Planer og vedtak som skal gjelde og som skal legges til 

grunn i kommuneplanleggingen.  

- Faktagrunnlag. Ulike fakta om kommunen som beskriver en nåsituasjon eller som vi må 

forholde oss til i fremtiden. Kilder til faktagrunnlaget er eks statistisk materiale og faglige 

betraktninger. Faktagrunnlaget som denne planen bygger på er oppsummert i dokumentet 

”hvordan står det til” fra mai 2011.  

3.1 Nasjonale og regionale føringer 

Gjennom ulike dokumenter fra Storting og Regjering gir staten til kjenne politiske føringer og 

forventninger til kommunene. Særlig når det gjelder spørsmål knyttet til arealforvaltning og 

utbyggingsmønster, er det en tydelig forventning om at nasjonale interesser blir fulgt opp 

gjennom kommuneplanleggingen. De viktigste føringene er: 

 

3.2 Lokale føringer – planer 

- Kommunedelplan for friluftsliv og fysisk aktivitet 
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- Stedsutviklingsplanen 2005 

- Kommunedelplan for klima og energi 2010 

- Helse og omsorgsplan  

- Rus- og psykiatriplan 

- Kompetanseplan for helsepersonell 

- Strategisk næringsplan for Nord-Troms 

IKKE UTFYLLENDE LISTE 

 

 

 

3.3 Befolkningsutviklingen i Nordreisa  

Sett ut fra utviklingen de siste 50 år, kan vi si vært betydelig folketilvekst1 i Nordreisa som vist i 

figuren under. Foreløpig folketallstopp kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter utvidelsen av 

kommunen i 1972 er det stor netto innflytting og fødselsoverskudd som er grunnlaget for at 

Nordreisa ser ut som i dag. 

 

.  

Figur 1: Befolkningsutvikling Nordreisa 1951-2011. Sammenslåing av Nordreisa  

og deler av Skjervøy i 1972 viser et tydelig brudd i linja 

                                                           

1

 Positiv eller negativ folketilvekst er en konsekvens av hovedfaktorene; Netto fødselsoverskudd = fødte – 

døde og Netto flytting = innflytting – utflytting 
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Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80- tallet og 90- 

tallet. Det betyr at det er flere fødte enn døde gjennomsnittlig hvert 10-år.  De første 10 årene av 

2000 tallet har det, gjennomsnittlig sett, vært et lite fødselsunderskudd i Nordreisa. Det har først 

og fremst sammenheng med lavere barnetall enn i 10 årene før. Dette igjen som følge av færre 

personer i foreldregenerasjonen. Fødselstallene i kommunen har i perioden fra 1997 – 2010 

variert mellom maksimum 74 (2000) og minimum 34 (2001).  

Antall døde varierer i samme periode mellom maksimum 61 (2002) og minimum 38 (1997).  

Folketall og demografi i Nordreisa preges mye av stor inn og utflytting. Som distriktskommuner 

flest flytter om lag 50% av hvert kull ut av kommunen, en del returnerer til hjemkommunen slik at 

det varige flyttetapet av hvert kull i Nordreisa ligger på ca 20% for kvinner og 30% for menn. 

Nordreisa kommune har størst netto flyttetap til by-regionene sørpå og til Tromsø. Netto 

innflytting kommer primært fra kommunene i Nord-Troms, særlig Kåfjord. Det varige flyttetapet 

kompenseres delvis av innflytting. I Nordreisa anslås det at mellom 40 og 50% av 

voksenbefolkningen til en hver tid er tilflyttere. Det viser seg imidlertid også at en stor andel av 

tilflytterne flytter ut av kommunen igjen og er således ”gjennomflyttere”.  

3.3.1 Drøfting av treffsikkerhet i fremskriving av folketall 
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En av de viktigste premissene for planlegging er analyser av folketallsutvikling og sammensetning 

av årsgrupper i årene fremover. Blant annet Statistisk sentralbyrå utarbeider slike analyser for 

kommuner hvor det legges til grunn forventninger i bla. barnetall, dødelighet og flytting. De 

endringer som måtte skje i disse forutsetningene vil naturligvis bety noe for treffsikkerheten i 

disse modellene. Nordreisa kommune hadde behov for en mer systematisk gjennomgang av 

befolkningsutsiktene for kommunen samt en vurdering av de resultatene en får frem gjennom 

disse metodene. Vi fikk utarbeidet et notat av Norsk institutt for by og regionsforskning  (NIBR) v/ 

Kjetil Sørlie2. 

 

                                                           
2
 Befolkningsutsikter for Nordreisa kommune. Kjetil Sørlie NIBR. Mars 2011 .  

FAKTA: Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sin siste framskriving anslått folketallet i 

Nordreisa til sammenhengende å øke de neste 20 årene, opp mot 5072 personer i 2030 

etter sitt midtre alternativ (MMMM). En generell grunn for at tallene blir høye, er at SSB 

forutsetter høyere innvandring til Norge enn det landet historisk har hatt, i kombinasjon 

med at det økte innslaget av innvandrere etter ankomst forutsettes å flytte innenlands 

på samme måte som de norskfødte gjør. Dette er en kime til overvurdering i de 

kommuner og regioner som har færre innvandrere enn gjennomsnittet, siden 

innenlandsk innflytting til kommuner flest inkluderer en del tilbakeflyttere av personer 

som midlertidig har bodd andre steder. Som i distriktskommuner flest utgjør 

tilbakeflytterne til Nordreisa (personer som har vokst opp i kommunen) omtrent 35 

prosent av all innflytting. Tilbakeflyttingen skjer gjerne i familieetableringsfasen, altså 

etter at utdannings- og ungdomstiden er tilbakelagt. Nordreisa ser ut til å ha sterkere 

innflytting av familier hvor barna allerede er født når familiene flytter inn, enn av 

personer som etablerer seg i kommunen før barna blir født. Dermed er foreldregruppen 

konsentrert rundt alderstrinn litt høyere oppe på aldersskalaen enn ved etablering (35-45 

år). Småbarnsfamilienes flytteatferd har endret seg nokså sterkt i Nordreisa de siste 

årene. Tradisjonelt har Nordreisa hatt nettoutflytting av barnefamilier. De siste fem 

årene sett under ett har kommunen fått snudd dette til en klar nettogevinst. Den 

konsentrerer seg utelukkende til det nevnte foreldresjiktet i alder 35-45 år, og gjelder 

barn som er født 

NIBRs nye utsiktsanslag greier til tross for det positive ved dette likevel ikke å løfte 

folketallet opp på samme måte som SSBs framskrivinger gjør. Uansett hvor langt vi går i å 

bygge den bedrete familietilflyttingen inn som et varig element i flytteatferden, eller 

hvor langt vi går i å forlenge tendensen til økt levealder for kommende årskull av eldre, 

klarer ikke utsiktsmodellen å holde folketallet i Nordreisa over 4800 personer lenger enn 

til en gang mellom 2020 og 2025. 
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3.4 Utsiktsanalyse for Nord-Troms mot 2015 

Folketallsutviklingen i Nord-Troms samlet
3
 har et noe annet mønster enn beregningene for 

Nordreisa. Det er ikke utarbeidet rapporter for Nord-Troms som for Nordreisa, så fremskrivingene 

bygger på tre av alternativene fra statistisk sentralbyrå. Det er allikevel sannsynlig at også Nord-

Troms samlet også vil preges av mindre innvandring enn forventningene for landet som helhet, og 

at dette vil påvirke folketallsutviklingen. I tabellen under er det synliggjort tre alternativer hvor vi 

legger til grunn at sannsynlig utvikling beskrives av fremskrivingsalternativene ”lav innvandring” 

eller ”ingen innvandring” og at alternativet ”middels nasjonal vekst” gir for positive anslag. Sett ut 

fra NIBR sin analyse for Nordreisa er fremkommer alternativet ”ingen innvandring” som mest 

sannsynlig også for Nord-Troms samlet. 

 

Figur 2: Fremskriving av folketall samlet for Nord-Troms i tre alternativer 

I fremskrivingene forventes det større eller mindre nedgang i folketall i alle kommunene. En 

nærmere analyse av tallene i alternativet ”lav innvandring” viser at det er anslått til dels store 

endringer i aldersfordelingen. Samlet sett en økning av pensjonister og eldre (alder 67+) fra 16 % 

av totalt folketall i 2011 til ca 25% i 2030. Samtidig anslås en reduksjon av andelen arbeidstakere 

(alder 16-66 år) fra 65 % i 2011 til 57 % i 2030. I rene tall ca 1200 flere alderspensjonister og 1300 

færre arbeidstakere.  

Hvis disse fremskrivingene slår til vil en stadig større andel av befolkningen i Nord-Troms bo i 

Nordreisa (29% i 2011 – 32% i 2030). Hvorvidt dette betyr at Nordreisa får større betydning som 

motor i regionen er uvisst. 

                                                           
3
 Kommunene Storfjord, Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen 

2011 2015 2020 2025 2030

Mid nasj vekst 16149 16137 16235 16347 16366

Lav innvandr 16149 16073 16021 15976 15842

Ingen innvandring 16149 15798 15420 15084 14748
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3.5 Utsiktsanalyse for befolkningen i Nordreisa mot 2030 

Det anslås at folketallet i Nordreisa vil øke litt mot 2020 (+30 pers fra 2011) for deretter å synke 

noe mot 2030 (- 74 pers fra 2011). For kommunen er det endringer i 

befolkningssammensetningen, dvs fordeling mellom aldersgrupper, som betyr mest. Her vil det, 

hvis det ikke skjer vesentlige endringer mht. flytting, fruktbarhet, dødlighet de neste 10-15 årene 

– så vil befolkningssammensetningen i Nordreisa være betydelig annerledes i 2030 enn i 2012.  

 

 

Figur 3: Viser registrert folketall for 2011 og anslått folketall ved inngangen til 

 hvert år hhv 2015, 2020, 2025 og 2030 

 

     Tabell 1: Folketall 2011 på aldersgrupper og sannsynlig relativ endring mot 2030  

                     (Kilde: NIBR. Befolkningsutsikter for Nordreisa kommune. 2011) 

 2011 2015 2020 2025 2030 

 Antall Relativ endring 

0-5 år 337 29 31 18 7 

6-15 år 607 -33 -12 42 46 

16-19 år 278 -11 -40 -58 -14 

20-34 år 789 -8 24 -2 -26 

35-49 år 1001 -54 -157 -267 -279 

50-61 år 745 -10 3 41 -24 

62-66 år 327 -15 -27 -47 -30 

67-79 år 473 113 207 229 175 
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80-89 år 201 2 4 40 105 

90 år + 47 0 -3 -5 -4 

 

3.6 Endringer innenfor noen aldersgrupper - kommunenivå 

Noen av aldersgruppene omtales også i kapittelet om kommunens tjenestetilbud. Da med en 

nærmere vurdering av konsekvenser for de enkelte tilbudene. 

3.6.1 Barnehagealder – 0-5år 

Antallet barn i barnehagealder ved inngangen av 

2011 er på 337 personer. Det antas at antallet 

barn i denne gruppen vil øke med 9% mot 2020 

(31 personer) og med om lag 2% mot 2030 (7 

personer).  

Aldersgruppa 0-5 år vil  antallsvis  være større i 

hele planperioden enn i 2011. Størst antall vil 

være i 2020 med 30 flere barn enn i dag.   

 

 

3.6.2 Grunnskolealder 6 – 15 år 

Antallet barn i grunnskolealder ved inngangen til 

2011 er 607 personer. Det antas at antallet 

personer i denne gruppen vil avta først i 

planperioden med  2-5% (12-33 personer). For 

deretter å øke betydelig igjen mot 2025 og 2030 

(42-46 personer).   

Aldersgruppa 6-15 år vil være mindre det første 

tiåret enn i dag. I tidsperspektiv 15-20 år vil 

antallet i denne gruppa være betydelig større 

enn i dag.  

 

3.6.3 Videregående skole 16-19 år 

Antallet barn i ungdomsgruppa 16-19 år er ved 

inngangen til 2011 på 278 personer. Gruppa 

reduseres i hele planperioden, med størst 
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virkning mot 2025 med hele 21%. Deretter noe mindre reduksjon mot 2030.  

Aldersgrippa 16-19 år vil være mindre i hele planperioden enn i dag. Elevgrunnlaget til 

videregående skole fra Nordreisa vil gå ned i planperioden med 10 – 60 personer. Mest nedgang 

mot 2025 (21%). 

 

3.6.4 Voksengruppa  35-49 år 

Arbeidsstyrken regnes normalt som 

aldersgruppene 20-66 år. Den største gruppa 

innenfor arbeidsstyrken er aldersgruppa 35-49 

år. Ved inngangen til 2011 er det 1001 personer i 

denne gruppa i Nordreisa. Prosentvis vil gruppa 

reduseres ut over perioden med 16% reduksjon 

mot 2020 og 28% mot 2030. På grunn av 

gruppas størrelse er det et betydelig antall det 

her er snakk om. Det anslås at det er ca 280 

færre personer i denne gruppa i 2030 enn i 2011.  

Aldersgruppa 35-49 år vil reduseres kraftig utover planperioden. Antallet i arbeidsstyrken 

reduseres tilsvarende. 

 

3.6.5 Pensjonistene 67 – 79 år 

Pensjonistgruppa består i 2011 av 473 

personer. Det er denne gruppa som øker 

mest mot 2025 med opp mot  50%. Dette 

betyr at det innenfor gruppa er hele 230 flere 

personer enn i 2011. ”Pensjonsistbølgen” i 

Nordreisa har startet og vil kuliminere/flate 

ut rundt 2025, dvs. om 10-14 år. 

 

 

 

 

3.6.6 Eldregruppa 80-89 år 

Eldregruppa er pr 2011 den minste 

aldersgruppa med 201 personer. Frem til 

2020 er det bare ubetydelige økning i gruppa. 
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Fra 2025 øker antallet i gruppa (20% - 40 personer) og betydelig mot 2030 (52% - 105 personer). 

”Eldrebølgen” i Nordreisa vil for alvor starte fra om lag 2025 og øke kraftig utover i planperioden.   

 

4. Nordreisasamfunnets viktigste utfordringer mot 2030 

Formålet med kommuneplanprosessen er bla  å avdekke  utfordringer som vi står ovenfor eller 

har og beskrive en politikk for hvordan disse skal håndteres. Kunnskap om de ulike 

problemstillinger ligger i bla statistikk, hos fagpersoner, politikere eller andre innbyggere. Til 

sammen utgjør dette et faktagrunnlag som er utgangspunkt for denne kommuneplanen. Det er 

verdt å merke seg at dette grunnlaget aldri bli bedre enn tilgangen til informasjon. Hvis tilgangen 

til informasjon er dårlig – så blir faktagrunnlaget dårlig og motsatt.  

Det statistiske faktagrunnlaget og oppsummering av en rekke fagtemamøter for Kommuneplan 

for Nordreisa mot 2030 er oppsummert i dokumentet ”Hvordan står det til” datert 30.mai 20114  

Med dette som utgangspunkt trekkes følgende hovedutfordringer frem: 

Endringer i aldersgrupper og konsekvenser av dette 

Statistisk materiale og utsiktsanalyser anslår at befolkningssammensetningen i Nordreisa vil endre 

seg betydelig frem mot 2030. Størst endring ser vi for aldersgruppene 35-49 (nedgang på ca 300 

personer) og betydelig økning for aldersgruppene over 67 år. Disse endringene vil dra med seg 

noen viktige utfordringer; 

- Tjenestebehovet øker. Vi legger til grunn at behovet for tjenesteyting innenfor helse, pleie 

og omsorg, barnehage og skole øker sett ut fra dagens situasjon. Dette får økonomiske 

effekter (se under) og sterkt økt rekrutteringsbehov innenfor både offentlig og privat sektor. 

- Rekruttering. Stor andel av dagens arbeidstakere går ut av arbeidslivet pga alderspensjon. 

Det er ikke mange nok i ungdomsgruppene til å erstatte disse. Det blir sannsynligvis 

arbeidskraftsmangel i Nordreisa som forsterkes utover i perioden. Konkurransen om 

arbeidstakere er allerede stor landet sett som helhet. 

- Økonomisk balanse. Kommunens inntekter har sterke sammenhenger med folketall og 

befolkningssammensetningen (rammeoverføringer) samt skatteinntekter. Det er sannsynlig 

at rammeoverføringene øker mindre enn de faktiske utgiftene til tjenesteproduksjonen. Det 

er også sannsynlig at skatteinngangen vil gå ned ved at flere personer er pensjonert og færre 

er i ordinært arbeid (sett ut fra 2011). Det vil trolig kreve svært strenge prioriteringer mellom 

ulike tjenesteområder for å oppnå en balanse mellom utgifter og inntekter. 

                                                           
4

 Link til ”hvordan står det til” fra mai 2011 

http://img6.custompublish.com/getfile.php/1669910.1386.rswtvcscrq/Statusbeskrivelse+til+kommuneplan

+-+fullversjon+ver+31052011[1].pdf?return=www.nordreisa.kommune.no) 
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- Mange ute av arbeid. Nordreisa har relativt sett større andel uføre og sykemeldte enn 

gjennomsnitt i fylket og landet. Mange av disse har en viss arbeidsevne som de ikke får brukt. 

Tilrettelegging og tilpasning samt forebygging vil være viktige innsatsområder. 

- Høye forventninger til kommunen. Nordreisa kommune har på svært mange felt en meget 

god tjenesteleveranse. På andre områder er det forbedringspotensial. I ytterligere andre 

tilfeller er forventningene til kommunens tjenesteyting større enn hva kommunen faktisk kan 

levere. Dette gapet vokser etter hvert som kommunene får stadig vanskeligere økonomi.  

5. Suksessfaktorer for Nordreisa mot 2030?  

Hvordan skal Nordreisa møte utfordringene vi ser? Hva må vi lykkes med for å ta Nordreisa dit vi 

vil og ikke dit vi blir dratt? Kommuneplanen legger til grunn 4 hovedinnsatsområder som vi må 

lykkes med hvis Nordreisa skal klare å møte fremtiden og fortsette veien mot vår visjon.  

1. Den store attraktivitetskonkurransen. Konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for 

bolig, et livskraftig sted og godt bomiljø, markedsføring og omdømmme. 

2. Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted. Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedidentitet og ta i bruk innflytternes kompetanse. 

3. Folkehelse  – påvirkning foran behandling. Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, tilpasning av kommunalt 

tjenestenivå, ytre miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv individuell helseadferd. 

4. Økonomisk handlefrihet. Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram økonomistyring og 

ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og organisering, økt arbeidsnærvær. 

 

5.1 ”Den store attraktivitetskonkurransen” 

Nordreisa må lykkes i attraktivitetskonkurransen. Det vil si at vi må være attraktiv som bosted og 

som arbeidssted for stadig flere. Nordreisa må være attraktive for innflyttere / arbeidstakere som 

skal bidra i samfunnet og erstatte de som går ut av jobb. Vi må være mer attraktiv for 

næringsetablering og vi må være et godt alternativ for regionens ungdom som skal etablere seg 

etter endt utdanning (tilbakeflytting) og vi må være attraktiv for besøkende som er kunder for 

næringslivet. 

 Eller som ønsker seg tilbake til hjemstedet og/eller til et sosialt nettverk og familie. Nordreisa har 

historisk sett vært attraktiv nok til å tiltrekke arbeidskraft fra andre kommuner på varig basis 

(innflyttere) eller midlertidig basis (gjennomflyttere). Selv om kommunen gjennomsnittlig ”taper” 

mellom 20 – 30% av hvert kull til storbyregionene sørpå og Tromsø, så har kommunen i perioder 

hatt stor innflytting som har kompensert for dette. Det er stor sannsynlighet for at konkurransen 

om disse hodene og hendene vil tilspisse seg i årene som kommer.  
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Det finnes ikke noe entydig mål på attraktivitet. Vi legger til grunn at å være attraktiv handler om 

at samfunnet Nordreisa (og Nord-Troms) skal representere et reelt alternativ for innflyttere og 

besøkende og at samfunnet skal ha kvaliteter som gjør at de som allerede er her velger å fortsette 

med det.   

I denne sammenhengen er det relevant å se på hva som er motivene for flytting til 

periferiområder. Kjetil Sørlie (NIBR) definerer dette som et ”samspill mellom forhold som vi tar for 

gitt og forhold som vi definerer som begrunnelser. Sammenhengen mellom disse er uoversiktlig 

og omskiftelig”. Vi må forholde oss til samfunnsmessige rammer som er i stadig endring 

(verdensøkonomi, sentralisering osv), individuelle preferanser (enhver sine holdninger, behov) 

sett ut fra de valgmuligheter som foreligger.  

Vi tror det er relevant å fortolke flyttemotiver som ”attraktivitetsparameter” eller viktige faktorer 

som påvirker Nordreisa sin attraktivitet for dagens og fremtidens innbyggere. 

 

5.1.1 Vår viktigste målgrupper 

Barn og unge fra kommunen: Nordreisa må ivareta våre egne ungdommer. Gi dem en god 

start på livet og et sterkt og godt fundament for den enkeltes videre utvikling. Barn og unge 

som har en positiv opplevelse av sitt hjemsted og som har sterkt tilknytning til hjemstedet vil 

lettere komme tilbake etter endt utdanning.   

Unge voksne fra andre kommuner og land: Personer mellom 25 og 40 år som har relevant 

utdanning for de jobbene vi har i kommunen og som ser store muligheter til å realisere det 

hverdagslivet de ønsker i Nordreisa både mht jobb og fritid.  

 Små Kift bedrifter:  Små kunnskapsintensive foretak som kan bo og jobbe i Nordreisa, og 

som ikke nødvendigvis er avhengig av geografisk nærhet til store markeder.  

Potensielle tilbakeflyttere: Personer som har flyttet ut for å studere og/eller jobbe og som 

skal etablere seg. 

 

5.1.2  Prioriterte innsatsområder 

- Arbeidsplasser med stor tiltrekningskraft. Varierte og gode muligheter innen 

arbeidsmarkedet og utdanning er svært viktig for et steds attraktivitet. Arbeidsmuligheter er 

”katalysator” for attraktivitet. Det legges til grunn at det vil være et betydelig 

arbeidskraftsbehov i kommunen både innen offentlig og privat sektor frem mot 2030. Bare 

innen kommunal sektor må trolig minst 40-50% av dagens ansatte erstattes i løpet av en 10-

15 års periode. Det utgjør om lag 150-200 arbeidsplasser.  Arbeidsplassene i Nordreisa må 

være spesielt attraktive og ha spesielt stor tiltrekningskraft som ”kompenserer” for vår 

perifere beliggenhet. Hvordan blir de arbeidsplassene vi har spesielle og attraktive og 

konkurransedyktig? Vi vet ikke alt, men noe vet vi om hva som skaper tiltrekning. Sterke 
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fagmiljø som gir utviklingsmuligheter for den enkelte, gode rammebetingelser og 

endringsvillige og progressive organisasjoner.  

- Særlig gode muligheter for egen bolig. Mulighet for å få boliger med riktig kvalitet og til 

riktig pris. Hvis mulighetene er gode tas de ofte for gitt, hvis de ikke er til stede eller dårlig så 

fungerer de som diskvalifisering. Nordreisa må bli tydeligere på de mulighetene som allerede 

er tilrettelagt, samtidig som vi må innta en mer aktiv holdning ifht tilrettelegging for folks 

ulike boligbehov enten det er tettstedsnære boliger, spesialinteresseboliger eller bosetting i 

bygdene. Kommunen må styrke arbeidet også med andre tilretteleggende tiltak som 

støtteordinger og stimuleringsordninger, herunder det boligsosiale arbeidet. Stikkord: 

Tilgjengelighet, kvalitet, variasjon, kostnader 

- Særegent sted og miljø. Nordreisa må ha fortsatt stor fokus på de kvaliteter som 

befolkningen ”lever for” og bli enda bedre på å tilrettelegge for et godt og meningsfylt 

hverdagsliv for den enkelte. Aktivitetstilbud for alle aldersgrupper innen idrett, kultur eller 

annet er av stor betydning for bla trivsel og sosial tilhørighet. Dette innsatsområdet omfatter 

også tilgjengelighet til varer og tjenester. Nordreisa har allerede et godt tilbud innen handel 

og service, men det er ikke gitt at dette vil fortsette. Stedsutviklingstiltak dvs tiltak som bedre 

tettstedets kvalitet for folk flest er et ledd i slik satsing. Vi må også jobbe for å opprettholde 

og forbedre gode kommunikasjoner inn og ut av regionen/kommunen. Vegnett, flytilbud, 

kollektivtilbud og bredbånd er viktige satsingsområder. Trygge nærmiljø for barn og voksne 

verdsettes. Nordreisa må arbeide for å forbedre oppvekstvilkår og å styrke de sosiale 

nettverkene i hele lokalsamfunnet. Vi har noen fortrinn med å være få – vi kan lettere se 

hverandre og ta vare på menneskene rundt oss. Stikkord: Ting å gjøre på fritiden, sosiale 

miljø, takhøyde, forhold til naboer, barns oppvekstmiljø, kommunale tjenester mv 

- God markedsføring og godt omdømme. Et steds omdømme er summen av de inntrykk som 

andre har om ”oss”. Har Nordreisa et svakt omdømme (altså er lite kjent) eller har vi er dårlig 

omdømme? Å gjøre det godt i praktisk handling og riktig kommunikasjon er med på å endre 

kommunens omdømme. Nordreisa må ha fokus og bevissthet rundt omdømmearbeid. Det 

handler ikke om å fortelle om bare det gode, men å ha en klar formening og strategi for 

hvordan vi ønsker at samfunnet skal være for den enkelte.  

 

5.2 Inkluderende lokalsamfunn – et åpent sted 

Inkluderende lokalsamfunn handler om hvordan den enkelte av oss blir ivaretatt og hvordan vi 

selv ivaretar andre. Distriktssenteret5 hevder at det spiller en rolle hvordan tilflyttere og andre blir 

møtt, av lokalbefolkningen, av lag- og foreninger og fra kommunens side. Dette gjelder også andre 

besøkende og ikke minst de innbyggerne som er her. 

                                                           
5
 http://www.distriktssenteret.no/blogg/inkluderende-lokalsamfunn 
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I en rapport om asylmottak og lokalsamfunn fra Agderforskning og Senter for ByØkologi på 

oppdrag fra UDI , fremheves det at det oppleves positivt  at stedet klarer å etablere en 

samhandlingskultur  – det åpne sted. I tillegg til det fysiske stedet, kan et sted forstås som en 

sosial arena hvor enkeltmennesker, grupper og institusjoner samhandler og har en sosial relasjon 

til hverandre. I stedet som er åpent ligger det en forståelse av at steder er et møte mellom 

mennesker med ulike historier og bakgrunn. I rapporten sies det at møteplasser og møter mellom 

forskjellighet binder folk sammen på tvers av kulturelle, sosiale og materielle distanser. 

Inkluderende lokalsamfunn er også en vesentlig del av ”attraktivitetskonkurransen”. Vi oppfatter 

det allikevel som så viktig at det trekkes ut som et eget fokusområde. 

5.2.1 Prioriterte innsatsområder 

- Innbyggernes mulighet til innflytelse og vilje til ansvar – sosialt engasjement. Ungdom må 

gis innflytelse, de må få delta og sette noen premisser i utviklingsarbeidet som kommunene  

driver. Dette fører til en sterkere tilhørighet til hjemstedet som igjen kan gjøre at ungdom i 

større grad kan velge å flytte tilbake. 

Dette gjelder også andre grupper i samfunnet som ikke normalt er de mest dominerende i 

lokale utviklingsprosesser, spesielt utenlandske tilflyttere. Kommunene må bli flinkere til å 

invitere disse gruppene mer med inn i lokalt utviklingsarbeid. 

På den andre siden må vi forvente mer sosialt engasjement fra innbyggere. Rettigheter følges 

av plikter. 

- Åpne og inkluderende stedsidentiteter. Et aspekt som skaper tillit og trivsel er inkluderende 

stedsidentitet.  Bolyst handler om å åpne grensene for hvem som får lov å definere seg som 

innbygger på et sted. For å fremme stedsutvikling i distriktene er det viktig å ta innbyggerne 

på alvor og sørge for å lage vide kategorier, slik at en finnmarking rett og slett blir en person 

som bor i Finnmark, og en nordlending blir en person som bor i Nord-Norge, uavhengig av 

slekt, hudfarge, dialekt og tradisjon. Dersom en ønsker en positiv utvikling i distriktene er det 

viktig å skape positive, åpne og inkluderende stedsidentiteter, samtidig som at en satser på å 

formidle de spesifikke fortrinnene som kjennetegner det å bo på mindre steder. 

- Ta i bruk innflytternes kompetanse. I Sparebank 1 Nord-Norge sitt konjunkturbarometer for 

2011 fremheves det at Nord-norsk økonomi er i vekst og at optimismen befester seg i 

landsdelens næringsliv, men knapphet på kompetent arbeidskraft er i ferd med å bli en 

utfordring for stadig flere næringer og bedrifter i nord. Landsdelen trenger all arbeidskraft 

den klarer å generere selv og mer til. Det vises til at innvandrere med høy utdanning er en 

viktig ressurs som fyller posisjoner i privat og offentlig sektor og samtidig bidrar til 

internasjonalisering av næringsliv og samfunn. Samtidig opplever for mange innvandrere at 

de ikke får jobber de er kvalifiserte for og ikke får brukt sine kunnskaper og kompetanse. 

Globalisering av økonomien gjør at distrikts-Norge har stort behov for kompetent 

arbeidskraft med ulik kulturkompetanse. Utenlandske innflyttere med ulik kompetanse er en 

ressurs som næringslivet har stor bruk for nå og i fremtiden.  
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Bedriftene i distrikts-Norge har også en jobb å gjøre i forhold til å gjøre kjent både for 

ungdom og utenlandske  tilflyttere  at det ligger spennende jobbmulighetene  i det 

globaliserte distrikts-Norge. Utfordringen består også i å tørre å slippe til nye hoder og 

hender. 

 

5.3 Folkehelse – påvirkning foran behandling 

Nordreisa samfunnet har utfordringer knyttet til innbyggernes helsetilstand (jmf 

”Folkehelsebarometeret”).  Samtidig vet vi at en aldrende befolkning – i visse tilfeller – vil stille 

ekstra krav til en godt utformet folkehelsepolitikk.  

Folkehelse er et begrep som tar for seg befolkningens helse som helhet og de faktorer som 

påvirker denne. Tilnærmingen til dette begrepet må derfor være tverrsektorielt og tverrfaglig. De 

overordnede målene for folkehelsepolitikken er flere leveår med god helse i befolkningen som 

helhet og å redusere sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper i befolkningen, 

mellom etniske grupper og mellom kvinner og menn som vi ser i dag. Vektingen av sosiale 

påvirkningsfaktorer innebærer en dreining av folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et 

påvirkningsperspektiv (jf. ny Folkehelselov gjeldende fra 1. januar 2012). Sykdomsperspektivet 

tar ofte utgangspunkt i bestemte sykdommer eller tilstander, mens påvirkningsperspektivet 

fokuserer mer på faktorer som påvirker helsen. Gjennom dette dreies også folkehelsepolitikken 

mer ut fra helsesektoren og mer inn i politikken og andre sektorer i kommunen. Fokus må nå ligge 

på tiltak i alle sektorer og faktorer som påvirker befolkningens helse. I korte trekk - gode oppvekst 

og –levekår som legger til rette for sunne levevaner, fremmer felleskap, trygghet og deltakelse. 

Innsatsområdene knyttet til folkets helse er de faktorene som vi vet påvirker den enkeltes 

helsetilstand  

5.3.1 Prioriterte innsatsområder 

- Økt arbeidsdeltakelse og inntekt. Det går vesentlige sosioøkonomiske skillelinjer mellom de 

som deltar og de som står utenfor arbeid. Sosial nød og fattigdom kan lett gå i arv og det 

medfører ofte uførhet og dårlig helse og livskvalitet. Ved alternativ attføring og tilbud om 

tilpasset arbeid kan en bryte vonde sirkler og frigjøre ressurser. Blant annet 

fattigdomsproblematikk, boligsosiale problemstillinger og andelen fullført videregående 

utdanning kan knyttes til dette innsatsområdet. Nordreisa må lykkes med å sikre bedre 

arbeidsdeltakelse også for de gruppene som i dag faller utenfor arbeidslivet. Nordreisa må ha 

fokus på å sikre tilstrekkelige antall lærlingeplasser for unge i videregående opplæring, vi må 

gi bedre rom for tilpasset arbeidsdeltakelse for personer med ulike former for 

funksjonsnedsettelser eller psykiske lidelser mv. Viktige stikkord: Hva gjøres for å hindre 

frafall fra arbeidslivet, mht seniorpolitikk, mht lærlingeplasser, mht arbeidstrening og 

vernede bedrifter? 

- Flere med fullført utdanning. Gjennomført skolegang er en beskyttelse mot dårlig helse og 

sosial isolering. I tillegg er utdanning i seg selv kriminalitetsforebyggende. Det gjøres allerede 

en god innsats i kommunen på flere fronter knyttet til mestring og motivasjon som hinder for 
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frafall i skolen (Ny giv – grunnskole og videregående skole, MEST-prosjektet v/ Ottar 

Remmen/Storslett skole). Nordreisa må fortsatt ha et sterkt fokus på forebygging mot frafall i 

skolen og utnytte de potensialene som ligger i eks grønn omsorgstilbud samt i en generell 

styrking av kvalitet i skolesektoren (både resultat og sosiale forhold). Tilbud om høyere 

utdanning må også videreføres og forsterkes. I dag har vi Nord-Troms studiesenter som på få 

år har hatt svært mange studenter. I mangel av en høyskole vil dette tilbudet fortsatt kunne 

gi effekter for lokalsamfunnene og enkeltpersoner i Nord-Troms.  Viktige stikkord: 

Skolefrafall. Tiltak for satsing på basisferdigheter (lesing, regning, IT, mv), leksehjelp osv. 

Skolemiljø og trivsel, levevaner eks. fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, rus mv 

- Bolig til alle. Utbyggingsstrategi for boliger krever avveininger som berører både miljø, 

oppvekst, livskvalitet og tjenesteyting. I dag er tilgangen på boligtomter i Nordreisa god, men 

det er vanskelig for mange grupper å få råd til egen bolig. Kostnadene med å bygge egen 

bolig er økt betydelig de siste årene. Nordreisa må være med på å finne løsninger også for 

grupper som pga kostnader har vansker med å komme seg inn i boligmarkedet. Generelt sett 

må Nordreisa utnytte de fortrinn vi har mht ”god plass”. Dette må også omsettes til høy 

kvalitet dvs muligheter for fysisk aktivitet i sikre omgivelser, sikkerhet mot fare og 

tilgjengelighet for alle. Stikkord: Tilgangen til varierte boliger, boligsosial handlingsplan, 

boligforhold ifht trafikksikkerhet og kapasitet på skoler/barnehager, forurensningstrusler 

(støy, støv, lukt mv), nærmiljø (gang-sykkelveier, turområder, lekearealer mv), universell 

utforming. 

- Sosial tilhørighet og tilgjengelighet. Sosialt nettverk bidrar til god helse. Ensomhet og 

mangel på sosiale nettverk er svært problematisk for de det gjelder. Selv om mange av 

Nordreisa sine innbyggere deltar i frivillig arbeid, idrett og kultur, så er det også mange eldre, 

aleneboende og tilflyttere som mangler nettverk og føler seg ensom. Nordreisa må sørge for 

at det er mange nok sosiale arenaer og institusjoner som jobber for å motvirke ensomhet og 

mangel på sosial tilhørighet. Styrking av offentlige baserte institusjoner som 

frivillighetssentral, frisklivssentral og frivillig institusjoner innen idrett, kultur, grendelag mv 

vil være viktige virkemidler i denne sammenhengen. Nordreisa kommune må også gjennom 

sitt arbeid fortsatt åpne opp for mer og bedre medvirkning og deltakelse fra barn, unge og 

andre befolkningsgrupper. De demokratiske prinsippene for planlegging og drift må 

ytterligere forsterkes. I dette er å sikre at personer som ikke mestrer den digitale hverdagen 

like godt som samfunnet legger opp til ikke utestenges. Stikkord: Sosiale møteplasser, 

universell utforming, medvirkningsperspektivet (planer), barn og unges rettigheter, 

kulturlivet, frivillig sektor. 

- Tjenestenivået og tilpasning til behovene. Bærekraftig velferdsutvikling vil gi bedre helse, 

være mer samfunnsøkonomisk og gi et mer bærekraftig helsevesen. Nordreisa har ved 

inngangen til samhandlingsreformen generelt sett et godt tilpasset omfang og kvalitet på 

helse, omsorgs og sosialtjenestene. Kommunen har i mange år hatt på seg å være 

foregangskommune gjennom Sonjatun modellen, herunder etableringen av 

Distriktsmedisinsk senter (DMS). I dag er det bla uklarheter om hvilken rolle og funksjon 

dette senteret skal ha i en regional kontekst og det etterlyses et sterkere politisk fokus på 

Nordreisa sin rolle som vertskommune for regionale helse- og spesialhelsetjenester . 
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Nordreisa må forsterke og videreutvikle den kompetansen og posisjonen som ligger til DMS 

og Sonjatun. I dette ligger fortsatt fokus på samvirke regionalt, på sektorovergripende 

perspektiv og på videreutvikling. Stikkord: Planlegger kommunen et tjenestetilbud som 

samsvarer med befolkningsutviklingen og deres behov, sett i forhold til dagens kapasitet? 

Tilbudene ifht samhandlingsreformen? 

- Ytre miljøfaktorer. Kommuneplanen skal tydeliggjøre risikofaktorer i det fysiske miljøet som i 

ulik grad kan påvirke folks helse. Kommunen har gjennom sin planlegging ansvar for å sikre at 

det ikke bygges inn økt sårbarhet i samfunnet. Dette sikres bla gjennom arealplanlegging 

hvor fokus ligger spesielt på naturfarer (Flom, skred mv) og virksomhetsfarer (Trafikkulykker, 

akutt forurensning, strømbrudd  mv). Utvikling av gode verktøy for håndtering av risiko, 

sårbarhet og beredskap er svært viktig. I dette liger også fokus på forventede effekter av 

klimaendringer eks havnivåstigning, økt nedbørsmengde og hyppigere ekstremvær. Under 

dette tema ligger også fokus på den enkelte arbeidstaker mht miljørettet helsevern. Det er i 

bla bygg og anleggsbransjen vært et stort fokus på dette og også i de øvrige kommunale 

virksomheter gjennom miljøfyrtårnsarbeidet. Nordreisa må i det videre styrke perspektivene 

knyttet til miljørettet helsevern for å motvirke og forebygge midlertidig og varig frafall fra 

arbeidslivet. Det omfatter både psykososialt og fysiske forhold på arbeidsplassene.  Stikkord: 

Miljørettet helsvern (miljøfaktorer, drikkevann mv), Beredskap og samfunnsmessig 

sårbarhet, kriminalforebyggende tiltak. 

- Tilrettelegging for positiv individuell helseadferd. Faktorer som ernæring, fysisk aktivitet, 

bruk av rusmidler og tobakk, og seksuell helse har stor betydning for folkehelsen. I første 

rekke er dette tema nettopp hver og en sitt ansvar. Nordreisa må imidlertid legge til rette for 

en betydelig økt satsing på disse tema bla i barnehage og skole. De ansatte innenfor disse 

sektorene må også gis anledning til kompetanseoppbygging på dette og at 

kunnskapsoverføring mellom fagenheter (eks helsetjenestene - skole). Det bør være et 

selvstendig mål om at kompetansen som allerede ligger i organisasjonen kommer til nytte 

også i andre virksomheter. I praksis dreier det seg om et mye sterkere fokus på 

påvirkningsperspektivet / forebygging samt en sterkere innsats på sektorovergripende 

arbeid. Det handler også om hvilke systemer kommunen bygger opp for å tilbyd 

ernæringsmessig riktig mat i skolene mv. Dette er først og fremst et organisatorisk grep og 

mindre et økonomisk spørsmål. Innenfor tema ligger også i hvilken grad, og med hvilken kraft 

kommunen og andre lykkes med å legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen. Nordreisa 

har vært god på dette i de siste årene (Kvænnesprosjektet, nærmiljøløyper, 10 på topp) men 

det er fortsatt mye ugjort på tilretteleggings og anleggsfronten (fotballhall, svømmehall, 

skilting/ merking, nærmiljøanlegg osv) Stikkord: bevisste strategier og tiltak for å oppfylle 

samhandlingsreformens krav til helsetjenestens andel til det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet? (Eks. satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 

frisklivssentral), Drøftes arealstrategier og tiltak for å tilrettelegge lokalsamfunnet for å bidra 

til mer fysisk aktivitet? Ernæring, rusmidler, mv 
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5.4 Økonomisk handlefrihet 

NORDREISA skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser. Dette er en 

forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokus på økonomi skal sikre handlefrihet til å 

utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. 

Pr 2011 har Nordreisa kommune opparbeidet et akkumulert negativt resultat (underskudd) på vel 

Kr 27 mill. Dette er en reduksjon fra 2010 på ca 6 mill kroner. I hovedtrekk har Nordreisa 

kommune et generelt misforhold mellom de inntektene kommunens har og de utgifter 

kommunen har. Hvis kommunen har som mål å rette opp misforholdet er det i tilfelle kun to 

reelle valgmuligheter alene eller i kombinasjon; 

- Øke inntektssiden 

- Redusere utgiftssiden 

Sett ut fra kommunens brutto inntekter i 2010 fordeler det seg som følger (av Kr 355 mill i 2010); 

- 23 % er skatt på inntekter og formue 

- 39 % er statlige rammeoverføringer og andre statlige driftstilskudd 

- 34 % på salgs- og leieinntekter og andre driftsinntekter 

- 4 % på eiendomsskatt 

Generelt sett kan det hevdes at kommunens direkte påvirkningsmulighet på inntektssiden er 

svært begrenset. Både skatteinntekter og de statlige overføringene er en konsekvens av 

folketallet, antall personer i arbeid og deres inntekt og næringslivets lønnsomhet. Vi kan si at 

dette er påvirkbart, men i indirekte forstand. I tillegg er forholdet mellom skatt og 

rammeoverføringer mer eller mindre konstant. Økt skatteinngang betyr reduserte 

rammeoverføringer.  

I 2010 hadde Nordreisa kommune brutto utgifter vel Kr 380 mill. Utgiftene fordeler seg i hovedsak 

som følger; 

- 65 % på lønn og pensjonsutgifter (hvorav pensjon alene utgjør 7 %) 

- 18 % på kjøp av varer og tjenester 

- 7 % på renteutgifter, avdrag og låneomkostninger 

Øvrige utgifter knyttes til avskrivinger og annet 

Utgiftssiden kan påvirkes av kommunen selv og det foreligger krav og retningslinjer fra staten ifht 

hvilke prioriteringer som en mener kommunen skal gjøre. Det handlingsrommet som kommunen 

har gir mulighet for kostnadsreduksjon og dermed å oppnå balanse mellom inntektene og 

utgiftene. Det store spørsmålet er imidlertid på hva og hvordan det skal gjøres. 
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En vesentlig del av utgiftene i kommunen knyttes direkte til tjenesteproduksjonen, eller kalt 

driftsutgifter. En enkel sammenstilling mellom Nordreisa og Kommunegruppe 3 (KG3) viser at 

Nordreisa har totale netto driftsutgifter som er ca Kr 5500,- mindre pr innbygger enn 

gjennomsnittet for KG3. Hvis Nordreisa skulle drevet på samme nivå som gjennomsnittet ville vi 

hatt over Kr 26 mill mer i driftsutgifter i 2010. 

 

Figur 4: Differansen mellom Nordreisa og KG3 i % av driftsutgifter. Gjennomsnitt 2002-2010. Negativ tall 

viser hvor Nordreisa bruker mindre enn gjennomsnittet for KG3. Positive tall viser hvor Nordreisa bruker 

mer enn gjennomsnittet for KG3. 

Nordreisa har en høyere lånegjeld enn KG3. I 2010 utgjør den netto lånegjelden vel 85% av brutto 

driftsinntekter. For KG3 er tilsvarende i 2010 64%. Det betyr også at de årlige finansutgiftene blir 

høy. I 2010 utgjør denne posten ca 5,5% av brutto driftsutgifter mens det for KG3 utgjør 3,5%. 

Hvis Nordreisa skulle ligget på gjennomsnitt hadde finanskostnadene vært ca Kr 7 mill lavere i 

2010. 

Nordreisa kommune har en generell ubalanse mellom inntektene og utgiftene som fører til flere 

år med negative driftsresultat. Udekte underskudd gir kommunen mindre valgfrihet og mindre 

mulighet til å utvikle kommunen og produsere velferdstjenester med høy kvalitet. Det er 

naturligvis ingen enkle løsninger for kostnadsreduksjon.  De negative resultatene fører også med 

seg et politisk overfokus på økonomi som sådan og et underfokus på kvalitet og 

tjenesteleveransen til innbyggerne. Mange medarbeidere føler også et betydelig press pga 

usikkerheter ifht arbeidet og reduserte muligheter for medvirkning i egen arbeidshverdag.  

Driftsomfanget i Nordreisa, totalt sett, synes å være på et rimelig nivå sammenliknet med 

gjennomsnitt for kommunegruppe 3. Det er allikevel sannsynlig at det er mulig å opprettholde en 

høy tjenestekvalitet selv om driftsutgiftene reduseres. Det forutsetter et større fokus på 

”tjenestekvalitet” og en større endringskompetanse i hele organisasjonen.  En del kostnader vises 

ikke direkte i KOSTRA. Ett av disse er ekstra kostnadene knyttet til sykefravær. Nordreisa 
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kommune har over tid hatt et høyt fravær pga sykdom. Det finnes ingen klare tall på hvor mye 

dette utgjør i ekstra kostnader for kommunen, men det antydes fra NAV en ekstrakostnad på 

mellom 10 og 20 mill. (alternative beregningsmåter). Det utgjør i 2010 om lag 5 % av de totale 

kostnadene. Det er stor usikkerhet hva sykefraværet faktisk koster, men en reduksjon til 

landsgjennomsnitt vil gi en stor økonomisk gevinst. I tillegg kommer de sosiale gevinster for den 

enkelte som ikke kan prissettes. 

5.4.1 Prioriterte innsatsområder 

- Redusere driftsnivået (utgiftsnivået). Netto driftsresultat for kommuner angir forholdet 

mellom driftsinntekter og driftsutgifter, medregnet netto renteutgifter og låneavdrag. Netto 

driftsresultat anses som den primære indikatoren for økonomisk balanse i 

kommunesektoren. I følge fylkesmannen bør netto driftsresultat være ca. 3 % dersom 

kommunen skal få tilstrekkelig økonomisk handlefrihet til nye investeringer eller foreta 

avsetninger for å møte uforutsette svingninger i utgifter og inntekter. Nordreisa kommune 

har ikke klart å oppnå et netto driftsresultat på 3 % de siste årene og har derfor ikke satt av 

midler til fond som en reserve. 

- Stram økonomistyring og ledelse. Med en stadig strammere økonomi er det viktig at 

budsjettene holdes. Gjennom plan og budsjettprosessen og rapporteringer vil den enkelte 

enhet få en god forståelse for hvilke økonomiske rammer som er stilt til rådighet. Mange 

enhetsledere har i tillegg til sin adm drift ordinære driftsoppgaver. En sterkere prioritering 

evnt organisering av ledelse på flere nivå er muligheter som må vurderes.  

- Effektiv tjenesteproduksjon og organisering. KOSTRA-tall (kommune-stat-rapportering) 

indikerer at Nordreisa kommune har noen områder hvor det kan være mulig å effektivisere 

og redusere kostnader uten at kvaliteten i tjenestetilbudet reduseres i vesentlig grad. Dette 

til tross for at kommunen har effektivisert gjennom flere år. Strukturelle forhold, blant annet 

knyttet til organisering av tjenesteproduksjonen gjør at en god del av 

effektiviseringspotensialet ikke kan tas ut på kort sikt. Ved nye investeringer er det viktig at 

de bidrar til å utløse potensialet for lavere driftsutgifter. KOSTRA vil bli brukt som grunnlag 

for analyser av effektiv tjenesteproduksjon. 

- Betydelig økt arbeidsnærvær. Sykefravær er produktivitetstap. Det vil være av største 

betydning, både for den enkelte, men også for organisasjonen å øke arbeidsnærværet 

betydelig. Landsgjennomsnittet ligger på om lag 94%. Nordreisa kommune har 

gjennomsnittlig over tid hatt et nærvær på under 90 %.  

 

6. Sysselsetting og næringspolitikk  

Privat sektor og offentlige foretak sysselsetter om lag dobbelt så mange arbeidstakere som 

kommunal sektor i Nordreisa (61 % mot 29 % av arbeidstakerne i 2010). Arbeidsplasser, enten de 

er offentlige eller private, er svært viktig for å tiltrekke og beholde befolkningen i vår kommune. 
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Arbeidsledigheten i Nordreisa har i 2011 ligget under 3 %. Stor andel offentlig virksomhet er med 

på å stabilisere arbeidsmarkedet.  

Bedriftene i kommunen skaper tilbud av varer og tjenester som er viktige element i et attraktivt 

bo-miljø både for innbygger i kommunen og deler av Nord-Troms distriktet for øvrig. Rent 

økonomisk for kommunen er den indirekte betydningen av næringslivet klart størst, ved at det 

skaper arbeidsplasser hvor hver enkelt arbeidstaker yter til fellesskapet gjennom 

personbeskatningen samt ved kjøp av varer og tjenester i lokalsamfunnet. På denne måten er 

næringslivet i kommunen en av de viktigste aktørene i å holde samfunnshjulet i gang. Det er i alle 

sin interesse at næringslivets betydning og omfang (lønnsomhet og størrelse) i 

Nordreisasamfunnet økes betraktelig. For å oppnå dette er det behov for å fastsette en 

næringspolitikk for Nordreisa som kan gi mål og retning for næringssatsingen i planperioden. 

Spørsmål som må belyses er; 

1. Hva er Nordreisas fortrinn i næringssammenheng? 

2. Hvilken rolle skal kommunen ha i næringsarbeidet. Hvilke forventninger har ulike 

samarbeidsaktører (bedrifter, andre offentlige)  

3. Hva er status og problemstillinger for næringslivet og de enkelte næringene? 

4. Arealbehov og arealavklaringer 

 

6.1 Nordreisas fortrinn som næringskommune (oppdateres GL) 

Nordreisa kommune er regionsenter for Nord-Troms. Nordreisa har falt naturlig inn i rollen som 

regionsenter, og dette har gjort at man har en rekke handels- og servicebedrifter som betjener 

hele regionen. Dette kan være enten private bedrifter og eller offentlige tjenester og foretak som 

har sitt virke i hele regionen.  

Kommunen har god infrastruktur, noe som gjør at kommunikasjon til og fra Nordreisa er gunstig 

for flere næringer både innen det private og offentlige. Flyplassen har i det siste gjort at vi i 

kommunen har mange pendlere til store prosjekter i inn og utland, og kan dermed enkelt være 

base for arbeidskraft.  

Nordreisa er forvaltningsknutepunkt for verneområder og dette kan være utgangspunkt for 

interessante arbeidsplasser i fremtiden. 

Nordreisa har mange fiskere. Disse utgjør en ganske stor gruppe enkeltmannsforetak. Nordreisa 

kommune har i lang tid vært den største landbrukskommunen i nordfylket, men man sliter her 

med rekrutteringen på bakgrunn av mange faktorer.  

En av de mest fremtredende fortrinn i Nordreisa er våre verneområder, som i kraft av sin status 

viser til stedlige kvaliteter og opplevelsesverdi utover det vanlige. Nordreisa kommune har siden 

2008 vært Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby, og dette er et av de fortrinn som skal 

dra nytte av våre verneområder i forhold til verdiskapning lokalt. Reiselivet i Nordreisa er 
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fragmentert og lite, men har potensial for god lønnsomhet i kraft av vår beliggenhet og ressurser 

både i form av natur, kultur og produktrikdom. 

Nordreisa kommune har i lang tid vært flerkulturell. Fra kyst til innland har man i alle tider vært 

tolerante og tilpasningsdyktige i forhold til kulturell mangfold. Kommunens innbyggere sitt språk 

og sin holdning bunner i vår grunnleggende forståelse for andre kulturer, gode øre for språk og 

kan vise til å ha et godt og lite konfliktfylt historie. Dette er også grunnlag for mange av de gode 

tiltak som skjer i kommunen, blant annet på kulturnnæringer. Her er det i mye større grad 

mulighet for å utnytte vår kultur og tradisjoner i verdiskapning. 

Når det kommer til våre primærnæringer og matfat, har vi kvalitetsprodukter i regionen. Vi har og 

så en rekke muligheter i og med at vi har tilrettelagte slakteordninger for både småfe og fisk. Det 

er påpekt at Reinkjøtt har et betydelig potensial da reinkjøttet har den beste kvaliteten da den er i 

vårt område. Dette er et uutnyttet potensial som man kan videreutvikle. 

Nordreisa kommune har en relativt stor gruppe næringsdrivende innen anlegg; herunder 

maskinentreprenører og logistikk firma. Dette er en fordel når man nå snakker mer og mer om økt 

industrifokus i Nord-Norge. Olje og gassvirksomhet ser ut til å flyttes nordover og med dette følge 

en rekke satsinger som bygging av infrastruktur for energi, alternativ energi med mer. Nordreisa 

kommune sitt fortrinn er også kompetansen som våre bedrifter har, med det å operere i Nord-

Norge på karrige plasser, og lokalkjennskap. 

Nordreisa kommune merker også økende fokus på mineraler i nordområdene. Det er kjent at det i 

Nordreisa er forekomster av koppermalm og det er derfor mulige forekomster av gull på østsiden 

av Reisadalen. Nordreisa kommuner er i stor grad vernet for inngrep og sjansene for store gruver 

innen kommunen er lite trolig. Biedjovaggegruver-prospekteringen er innen kommunens grenser 

og det er sannsynlig at det blir gruve der. Selv om det ikke ser ut til at vi har store 

mineralforekomster, besitter vi fylkets største grus og pukkreserver, og om logistikk 

problematikken løser seg her kan kommunen bli stor leverandør av dette. 

 

6.2 Organisering og oppgaver i kommunens næringsarbeid (Oppdateres 

BB) 

Kommunen spiller en sentral rolle gjennom løsning av primæroppgavene som myndighetsutøver, 

utbygger og tjenesteyter. Som myndighetsutøver tar kommunen viktige beslutninger med 

betydning for bedriftene, blant annet i plan- og byggesaker. Som utbygger av fysisk infrastruktur 

har kommunen stor betydning for bedriftenes lokaliseringsvilkår og som tjenesteyter har 

kommunen betydning for bedriftenes rekrutteringsevne. 

Andre sentrale oppgaver i næringslivsarbeidet er: 

· Tilrettelegge for sentrumsutvikling og andre fellesgoder 

· Etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og kompetansemiljøer 
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· Arbeide aktivt for å tiltrekke seg virksomheter og øke kommunens attraksjonskraft 
som arbeidssted og bosted. 

· Stimulere til å ta ideer og forskningsresultater i bruk 

· Drive veiledningstjeneste 

· Ta initiativ til felles satsing på strategisk planarbeid 

· Ta initiativ til felles profilering og markedsføring av kommunens kvaliteter som 
næringskommune. 

Kommunen skal innta en ledende rolle i næringslivssatsingen, men kan ikke løse disse oppgavene 

alene. Det er derfor viktig å avklare hvordan disse oppgavene koordineres mellom kommunen, 

næringslivet og andre lokale og regionale aktører. 

 

6.3 Status og problemstillinger 

NHO gjennomfører årlig en rangering av kommuner, distrikter og fylker i Norge i et såkalt 

”Nærings NM”6, hvor næringslivet vurderes ut fra 4 kriterier; 

- Lønnsomhet – antall foretak med positivt resultat 

Nordreisa 313 av 430 

- Antall nyetableringer 

Nordreisa 267 av 430 

- Næringslivets relative størrelse - antall arbeidsplasser i næringslivet i fht totalt folketall  

Nordreisa 247 av 430 

- Vekst – antall foretak med omsetningsvekst over konsumprisindeksen 

Nordreisa 24 av 430 

For 2010 havner Nordreisa samlet sett på plass 320 av 430.  

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den overveiende største delen består av små bedrifter 

med 1-4 ansatte. Handel, service og transport er næringer med flest sysselsatte. 

 

6.3.1 Jordbruksnæring 

 

                                                           
6
 http://naringsnm.nho.no/index2.html#/hovedindeks/kommune/1124,1942/ 
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Status 

Jordbruket må sies å være en av de viktigste næringene i Nordreisa selv om det har vært store 

endringer i strukturen, antall gårdsbruk og antall sysselsatte de siste 15 årene.  Jordbruket i 

Nordreisa sysselsetter i dag (direkte) om lag 4 % av arbeidsstokken. I tillegg kommer 

omkringliggende næringer og leverandører som det ikke finnes klare tall på. Samlet sett har 

næringen en omsetning på xx mill.  

 

Problemstillinger 

Omdisponering av drivverdige arealer 

Tilgang til Jord- og beiteressurser er en forutsetning for utvikling av landbruksnæringen. Selv om 

det i 2012 er langt færre bruk i drift og antall sysselsatte så har nedgangen av arealer i drift vært 

………… (fylles ut). De viktigste og mest drivverdige arealene for jordbruksproduksjon er også 

ettertraktet til andre formål, eks byggeformål.  

Mål: Drivverdige jordarealer i Nordreisa skal forbeholdes jordbruksproduksjon ikke omdisponeres 

til formål som forringer eller ødelegger denne ressursen. 

Generasjonsskifte 

Eierskifte eller generasjonsskifte innen landbruket er en generell problemstilling i næringen. Ofte 

knytter problemene seg til at potensielle overtagere eller de som driver i dag anser at det er 

dårlige framtidsutsikter i næringen. Dette handler ofte om dårlig lønnsomhet opp mot ferie og 

fritid, om tilknytning til eiendom eller om forventet lønnsomhet ifht investeringer. 

Mål: Nordreisa kommune skal være aktiv i å stimulere til og legge til rette for eierskifter og 

generasjonsskifte gjennom aktiv bruk av lovverk (konsesjonslov),  gjennom støttetiltak/ tilskudd til 

modernisering av driftsbygninger og landbruksbedrifter i kommunen. 

Leiejord 

Leiejordandelen hos norske bønder øker for hvert år. I Nordreisa kommune har om lag 90 % av 

grovfôrprodusentene leieareal, og om lag 50 % av disse har en leiejordandel på over 50 %. 

Produksjon på de ulike gårdene er bygd opp med denne leiejorda som en del av grunnlaget. En av 

utfordringene med leiejord er leiekontrakt mellom leietaker og grunneier som gir leietaker 

forutsigbarhet for produksjonsressursen i et tilstrekkelig langt tidsperspektiv. Ved økonomiske 

innvesteringer krever banken (innovasjon Norge) skriftlige kontrakter før de eventuelt innvilger 

lån eller tilskudd.  

I jordloven § 8 er det lovestet at det er driveplikt på all jordbruksareal. Driveplikta kan oppfylles 

ved å leie bort jorda. En forutsetning for at en oppfyller driveplikta med bortleie er at det er 

skrevet en leiekontrakt på minst 10 år som ikke kan sies opp av grunneier.  

Mål: Nordreisa kommune skal bidra til aktive gårdbrukere skal få flere leiekontrakter som gir et 

mer forutsigbart driftsgrunnlag. 
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Rovdyr og beitedyr 

Konflikten mellom rovdyr og sau har vært stor i Nordreisa over mange år. Nordreisa kommune er 

blant de kommunene i fylket og i landet som har hatt størst problemer med tap av sau og spesielt 

lam til rovdyr. Gjennomsnittstapet har vært stigende de siste 20 årene, men med noen 

variasjoner. En av utfordringene er å finne kadaver og få utbetalt erstatning for de tapte dyrene. 

Problemet er blitt så stort at flere gårdbrukere ikke anbefaler neste generasjon å overta 

saueproduksjon. De siste ti årene har det vært en nedgang på 59 % i antall sauebruk. Noe av dette 

skyldes problemer med tap til rovdyr.  

Mål: Nordreisa kommune skal være en aktiv bidragsyter til utforming av nasjonal og regional 

politikk som begrenser tap av beitedyr 

 

Økologisk landbruk og lokalprodusert mat 

Samtidig som kommunen ønsker å satse på tradisjonelt landbruk er det et ønske å ha noe fokus 

på økologisk produksjon og lokalprodusert mat. Dette er i tråd med kommunens satsing som 

nasjonalpark kommune og Storslett som nasjonalpark landsby, og satsingen på 

miljøfyrtårnsertifisering.  

Nordreisa kommune har pr 2011 6,1 % økologiske arealer. Et ønske for kommunen er å ha 15 % 

økologiske arealer innen 2020. Dette er også en nasjonal målsetting i Soria Moria II, og vil være 

med på å redusere klimagassutslippene i landbruket med 5 %. Kommunene skal være med å 

rådgive og motivere de som ønsker å legge om til økologisk, og arrangere fagdager med aktuelle 

temaer.  

Mål: Nordreisa kommunen bør ha et forbruk og en omsetning av økologisk og lokal mat på 15 % 

innen 2020  

 

Inn på tunet – landbruksbedrifter som tjenesteleverandør til kommunesektoren 

Selv om landbruksbedrifter først og fremst skal hente sin inntekt fra landbruksproduksjon er det 

flere landbruksbedrifter i Nordreisa som vil kunne dra økonomisk nytte av å ha flere ben å stå på. I 

kommunen er det flere bedrifter som har kapasitet og kompetanse til å levere såkalte ”inn på 

tunet” tjenester (besøksgårder, arbeidstrening, avlastning for ulike brukergrupper mv). 

Begrensningen for disse bedriftene ligger ofte i manglende marked. Kommunen har gjennom sin 

tjenesteleveranse ansvar for tilbud til brukere som kunne dra nytte av andre løsninger. Det krever 

at kommunen er villig og i stand til å kjøpe private tjenester i stedet for å produsere disse selv. 

Mål: Nordreisa kommune skal ta i bruk Inn på tunet tjenester for xx(tjenester) tilsvarende xx 

årsverk innen (år). 
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6.3.2 Skogbruket 

 

Status 

Den produktiv skogen i Nordreisa utgjør ca 250 000 dekar. Tilveksten utgjør om lag 30 000 m3/år, 

men det avvirkes ca 8000 m3/årlig. Driftsapparatet er smått, enkelt og spredt på mange små 

aktører som har skog som tileggsnæring eller til eget bruk.   

Det utføres for lite skjøtsel i skogen med tanke på å bygge opp ressurser på lang sikt. Det er store 

verdier i fremtiden som ikke blir produsert som følge av manglende skogskjøtsel. Mye av 

lauvskogen i kommunen er hogstmoden, men hogges ikke. Dette fører til at mye virke råtner i 

skogen i stede for å bli brukt til oppvarming. Ved og energiflisproduksjonen kan økes mye. 

Energibehovet i regionen er stort og mye av veden som brukes er hentet utenfra. Dette er i 

samsvar med den nasjonale trenden.  

Barskogen er fortsatt ung etter kraftig hogst av furu under krigen som er forynget naturlig. Videre 

har det blitt plantet en del gran fra 1950-tallet og frem til i dag. Mesteparten av den naturlige 

furuskogen og plantefeltene vil bli hogstmoden først om 40 -60 år (fra 2060).  

Det er liten vilje/evne i kommunen/regionen til å satse på skogbruk som næring, og det er liten 

vilje til å videreutvikle potensialet som ligger i ytterligere verdiøking på skogarealene på lang sikt. 

De naturgitte forholdene i Nordreisa legger grunnlag for en betydelig økning i verdiskapingen 

både på kort og lang sikt, men de økonomiske marginene i skog og trenæringa er små.  

Flisfyringsanlegget på Sonjatun har gitt et stort løft for skogbruket, og lagt grunnlag for et mer 

næringsrettet bruk av skogressursene.    

Eiendomsstrukturen begrenser ofte skogbruksaktivitet. Inntekten fra skog på en liten eiendom blir 

marginal for den totale inntekten til skogeier. I områder med mange små eiendommer kan dette 

legge begrensninger for helhetlig og områdevis forvaltning.  

I forhold til CO2 regnskap kan skogen spille en stor rolle uten at det koster noe økonomisk. 

Nordreisa kommune er alt i dag ”klimanøytral” på grunn av økningen i stående kubikkmasse i 

skogen. 25- 30 000 tonn CO2 per år som bindes i økt stående volum i skogen i Nordreisa.       

 

 

 

Problemstillinger: 

- For liten avvirking. Krever en videreføring på satsinga på å legge til rette for å bruke mer 

bioenergi gjennom rådgiving, arealpolitikk, næringspolitikk. Kommunen må fortsette å være 

en aktiv kunde gjennom å bruke posisjonen kommunen har som eier av en stor 

bygningsmasse med potensial for vannbåren varme. 
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- Tilgjengelighet for drift/avvirkning. Store skogarealer er ikke tilgjengelig for drift. Legge til 
rette for bedre infrastruktur for skogprodukt ved å planlegge og bygge et rasjonelt 
skogsvegnett. 

- Kommunen og grunneiere må samarbeide om å legge til rette for bygging av et rasjonelt 

skogsvegnett der det mangler. 

- For lite skogkulturaktivitet. Gjennom tiltak. Kompetanseheving og informasjon. God 

tilskuddsforvaltning. Bedre organisering av arbeidskraft. 

- God arealforvaltning og bevaring av ressursgrunnlaget for skogbruket. Tap av areal til andre 

interesser og arealbruk som gir dårlig arrondering av gjenstående skog må drøftes nøye og 

vurderes opp mot skogens langsiktige næringspotensial eksempel er nye verneområder, 

utbygging, kraftlinjer, osv. 

 

Mål 

- Øke avvirkingen.  

- Øke tilveksten (både volumtilvekst og verditilvekst). Volumtilveksten kan dobles ut fra 

tilgjengelige arealressurser. 

- Øke skogkulturaktiviteten 

- Øke lønnsomheten  

- Bærekraftig forvaltning av skog (både i økonomisk og økologisk forstand)  

 

6.3.3 Handel og service - regionsenteret 

Handelsstatistikk fra 2010 viser at omsetning i detaljhandel pr innbygger er på nivå med Tromsø 

og Alta, med om lag Kr 33 000 pr innbygger. Det tyder på at handelslekkasjen foreløpig ikke er 

veldig stor tross store utbygginger og satsinger både i Tromsø og Alta og/eller at innbyggere fra 

nabokommuner bidrar til å opprettholde nivået samt at stor gjennomfartstrafikk og besøk i 

perioden juni – august bidrar en del. Det er ikke gitt at den gode handelsstatistikken holder seg. 

Det vil ikke være usannsynlig om Nordreisa vil merke konkurransen fra Tromsø og Alta betydelig i 

kommende år. 

Næringen selv påpeker at reisværingenes handelsmønster er satt, og bedrifter føler at hvis man 

ikke har parkering utenfor butikken vil ikke lokale kunder komme. Denne antakelsen er mulig å ta 

med i kommuneplan arbeidet. 

Nordreisa kommune har et spredt handelssentrum (Sørkjosen-Storslett Vest- Storslett sentrum). 

Dette gjør at man har en struktur der hver enkeltbedrift har enkeltstående hus, og vi har lite 

fortetting og utnytting av sentrumsområdene i dag. Det er viktig for næringen at man i 
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kommuneplanen legger til rette for at attraktive områder i sentrum kan utvikles til et mer 

helhetlig bilde av Nasjonalparklandsbyen. 

Mål:  

Nordreisa kommune skal jobbe for å legge til rette for best mulig sentrumsutvikling for å øke 

tilgjengelighet og kundetilgang for handelsnæringen.  

For å kunne motstå framtidig konkurranse må næringen øke servicenivået og engasjement for å 

skape aktivitet. Dette innebærer dugnadsarbeid og innsats utover arbeidstid og lokalt 

engasjement og høy grad av samarbeidsvilje. Dette er avgjørende for å øke attraksjonskraft som 

handelsted. Til nå har bransjen ikke gjort dette, hvis man ser på forsøk gjort tidligere. 

Mål:  

Det skal gjennom Nasjonalparklandsby-tiltak legges til rette for en helhetlig kvalitet og 

samfunnsengasjement innen service og vertskap i handelsnæringen. 

 

6.3.4 Reindrift 

Nordreisa er den kommune i Troms med størst antall rein på beite i sommermånedene. 

Kommunen har i denne perioden mai til september høyere innbyggertall på grunn av 

reindriftsnæringen. Reindriftsnæringen er viktig for Nordreisa kommune. Det meste av Troms 

består av bergarter som er næringsrike, forvitrer lett og gir et fruktbart jordsmonn. Sammen med 

mye nedbør gir dette forhold for rik grønnvegetasjon og gode sommerbeiter. Det er når reinen er 

i Nordreisa kommune at reinkjøttet har best kvalitet, dette kan vi merkevarebygge. Nordreisa 

kommune bør sterkere involvere seg i reindrifta da dette foregår innen kommunens grenser i 

størstedelen av året.  

Mål: Nordreisa kommune skal sterkere involvere seg i Reindriftens utfordringer og muligheter og 

det skal søkes nærmere samarbeid og økt lokal verdiskapning. 

Kommunen ønsker å bidra til å bygge en merkevare av Reisa reinen. Det er når reinsdyrene er i 

Nordreisa at kjøttkvaliteten er høyest, fordi bergarter er næringsrike, forvitrer lett og gir et 

fruktbart jordsmonn. Nordreisa kommune ønsker at reinsdyrene skal bli slaktet mens de er i 

Nordreisa, men mekanisering og strenge hygienekrav har ført til at den tradisjonelle 

reinslaktingen er endret. Dette innebærer at per i dag må reinsdyrene flyttes og fraktes lange 

distanser for å bli slaktet på godkjent reinslakteri.  

Mål: Nordreisa kommune skal i samarbeid med næringen legge til rette for en bærekraftig og 

lønnsom merkevarebygging av reinkjøtt gjennom konkrete prosjekter i samarbeid med næringen 

selv.  

6.3.5 Fiskeri og havbruk 

Nordreisa kommune har en fiskeflåte som står ovenfor flere utfordringer. Først og fremst er vel 

generasjonsskiftet og de nye krav til digitalisering av arbeidet. Nordreisa kommune har et 
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fiskemottak som driftes av Nordreisa Fiskarlag. Her står man også ovenfor nye utfordringer i 

forhold til dataregistrering av fangst, i et mottak uten data. Det er varslet avgang for leder av 

mottaket. 

Mål: Kommunen skal legge til rette for at … 

Videre har kommunestyret gjort et prinsippvedtak om at Reisafjorden skal være en oppdrettsfri 

fjord. Dette gir gode muligheter for fjordfisket og ikke minst gir dette gode betingelser for 

havfiske innen reiselivet. Fiske i reiselivet er ivaretatt under Fokusområde Reiseliv.  

Mål: Kommunen skal gjennom sitt fokus på mat, også inkludere fisk som viktig råvare. Dette skal 

heve lønnsomheten i fiskemottaket, og gi kunder enkel tilgang på fersk og foredlet fisk. 

 

6.3.6 Bygge og anleggsnæringene 

 

Nordreisa kommune har en rekke bedrifter som har god kompetanse innen anleggsarbeid og i 

bygge bransjen. Det er et fortrinn når man nå ser at det blir økt aktivitet i områdene. Denne 

næringen er likevel preget av generasjonsskiftet og man har til dels sett at bedriftene blir 

hengende etter i en periode der man behøver å være på hugget t forhold til satsinger i 

nordområdene.  

Mål: Nordreisa kommune skal satse på at kommunen i fremtiden har nok kompetent arbeidsfolk 

innen bransjen bygg og anleggsnæring. Dette gjennom samarbeid med NordTroms 

videregåendeskole, Nord-Troms studiesenter og andre utdanningsinstitusjoner. 

Det er i tillegg mange bedrifter i kommunen som i storgard har regionen alene som marked, og 

ambisjonsnivået har ikke passert dette. Det som i dag preger næringen, mer lov om offentlig 

anskaffelse, og hvordan dette har endret innkjøpsrutinene for det offentlige. Siden det offentlige 

er den største innkjøpere regionen, har kommunenes økonomi og investeringsvilje over de siste 

år preget utviklingen av disse næringene. Det er likevel i dag optimisme i disse næringene og 

nordområdesatsingen, og samfunnsansvar- filosofene i de store selskapene som skal investere i 

vår del av landet har gitt bedriftene forhåpninger om å nå frem i konkurransen. 

Mål: Nordreisa kommune skal gjennom å støtte kommunens bedrifter sørge for tettere nettverk 

innen bransjene og legge til rette slik at flere kan vinne anbud utenfor kommunens grenser. 

6.3.7 Transport 

Transportnæringen har i lang tid vært en av de største næringene i kommunen. Nordreisa 

kommune har vært vertskap for Rutebilselskaper og lastebileiere i årevis, men denne funksjonen 

har mer og mer blitt sentraliserte til byene i vår umiddlebare nærhet. Det som det ser ut til er at vi 

i dag sitter igjen med mange små lastebileiere som i stor grad er familiebedrifter. Det nærliggende 

å tro at disse bedriftene, som også bygge og anleggsnæringene går i møte et generasjonsskifte.  
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Mål: Nordreisa kommune skal sørge for at kommunen har kompetant arbeidskraft til å ivareta 

fremtidenss logistikk utfrodringer gjennom økt kompetanseheving, og tilrettelegging for rett 

utdanning i regionen. 

Når man har mange så bedrifter er det vanskelig å hevde seg i konkurransen om oppdrag, og 

dette er jo ofte næringer som er i sterk konkurranse med internasjonale firma, der det er 

vanskelig å konkurrere i pris, men kanskje kompetanse er det naturlige inngangspunktet. 

Mål: Nordreisa kommune skal gjennom de riktige kanalene sørge for at firmaer innen transport 

har solide samarbeidsorganerm, der man kan inngå avtaler og vinne anbud også utenfor 

kommunens grenser. 

 

6.3.8 Naturopplevelser og reiseliv 

Naturen og landskapet i Nordreisa kan sies å være den største ressursen for 

opplevelsesnæringer/turisme. Forutsetningen er at ressursen foredles til å bli en attraksjon som 

er tilgjengelig og som trekker besøkende/turister til disse naturopplevelsene. Dette igjen gir 

grunnlag for økonomisk verdiskaping i lokalsamfunnet.  

 Fortsatt i dag, er mye av naturen i Nordreisa og i Nord-Troms er kun tilgjengelig for ”eksperter” 

eller lokalkjente. Det er gjort flere grep for å foredle ressursen(e), både av private og av det 

offentlige, men omfanget og kvaliteten er foreløpig ikke stor nok. I korte trekk omfatter 

foredlingen en eller annen form for målrettet tilrettelegging mot ett eller flere segmenter av 

besøkende.  

Mål: Nordreisa kommune skal legge til rette for at reiselivsnæringen jobber tettere sammen og 

sammen lager gode produkter med god kvalitet. Det skal tilrettelegges for at selv små bedrifter/ 

produkter skal få arena for salg og markedsføring. Nordreisa kommune skal jobbe helhjertet for å 

bedre kommunens vertskaps og informasjonesarbeid gjennom Nasjonalparklandsbysatsingen. 

Nordreisa har i reiselivssammenheng et betydelig fortrinn med å ha store verneområder i 

kommunen. Nasjonalparkene er en merkevare internasjonalt som kan forenkle vår innsats på 

markedsføring. 

Mål: Nasjonalparklandsby/kommune satsingen skal være grunnlag for å bygge en solid 

bærekraftig destinasjon. Jfr bærekraftprinsipper. 

Kommunen har i tillegg store muligheter for vinterturisme. Kommunen har flere kilometer med 

løyper og har tilknytting til løypenett for ski og skuter som fører deg hvor det måtte være i 

Europa/ Russland. Dette potensialet er ikke utnyttet og forblir i dag en godt gjemt skatt for 

lokalbefolkningen. Det er derimot er stor gruppe som er interessert i slike produkter og vil være til 

særlig nytte for lokal verdiskapning, da denne gruppen ofte søker til høystandard overnatting og 

bevertning.. 
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Mål: Nordreisa kommune skal jobbe for å satse hardere og legge til rette for bedre vinterturisme 

gjennom gode løyper og merking. Standarder for god tilrettelegging skal søkes gjennom 

eksisterende nettverk; NPLB. 

6.3.9 Forvaltningsknutepunkt – naturforvaltning som næring  

Nordreisa har en svært stor andel av kommunen vernet etter naturmangfoldsloven. Pr 2010 er 

det vernet over 1000 km2 i kommunens nasjonalpark, landskapsvernområde og 3 

naturreservater. Det siste tilskuddet er at Reisautløpet naturreservat har fått internasjonal 

vernestatus etter Ramsarkonvensjonen (internasjonalt viktige våtmarker).  

I 2010 kom det på plass en nasjonal ordning med lokal forvaltning av store verneområder. I dette 

inngår etablering av lokalt/regionalt styre som overtar den formelle forvaltningsmyndigheten for 

verneområdene fra staten, herunder ansettelse av forvalter. Det ble oppnevnt styre for Reisa 

nasjonalpark/Raisdouttarhalti landskapsvernområde i 2010. Forvalterstilling er lyst ut og blir 

ansatt i  løpet av 2012. I tillegg til dette, eller i  sammenheng,  er Halti senteret oppnevnt av 

Miljøverndepartementet  som  forvaltningsknutepunkt for Nordreisa og 2 verneområder i 

Kvænangen. Departementets intensjon er at knutepunktene skal tilfører regioner med store 

verneområder sterke naturfaglige kompetansemiljøer. Verneområdeforvaltere, naturveiledere, 

naturoppsyn og prosjektledere innen naturbasert verdiskaping er eksempler på aktører som kan 

være en del av en samlokalisering7. For 2012 ble det bevilget over 11 mill kroner til utvikling av 

forvaltningsknutepunkter rundt om i landet. Søknader fra Nordreisa ble ikke innvilget – trolig i 

sammenheng med uavklart status for Halti 2. 

I forvaltningsknutepunktet er det i 2012 lokalisert følgende; 

- Avdelingskontor for Statskog/Fjelltjenesten/SNO – 2 stillinger8 

- Halti nasjonalparksenter med autorisasjonsavtale med direktoratet for naturforvaltning – 2 

stillinger pr 2012 hvorav en er doktorgradsstipendiat. Senteret jobber kontinuerlig med 

verdiskapings- og forvaltningsprosjekter. 

- Forvaltningsstyre og verneområdeforvalter. Styre etblert i 2011. Forvalter for Reisa 

nasjonalpark / Raisdouttarhalti landskapsverneområde. Stilling delt med Navit og 

Kvænangsbotn landskapsvernområder i Kvænangen. 1 stilling 

Allerede i dag representerer Forvaltningsknutepunktet Halti som et sterkt fagmiljø knyttet til 

verdiskapingsarbeid og forvaltning av verneområder i Troms. Det er fortsatt stort potensial for 

videreutvikling av dette miljøet, og det er sannsynlig at senteret kan få 2-4 nye faste stillinger som 

kan forsterke miljøet enda mer. 

Problemstillinger: 

                                                           
7

 http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/pressesenter/Pressemeldingar/2011/gir-11-millioner-til-

forvaltningsknutepu.html?id=666381 

8
 Statens naturoppsyn kjøper tjenester for oppsyn og skjøtsel av verneområder fra Statskog - Fjelltjenesten 
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- Lokaliteter. Uavklart status for Halti 2 har gjort at utviklingsarbeidet rundt verneområder i 

Nordreisa har ”mistet fart”. Det har gått med mye energi knyttet til dette arbeidet som 

kunne vært omsatt i fremdrift og utvikling.  

- Samlet lokal strategi for utvikling av verdiskaping og forvaltning av verneområdene mangler. 

Kommunen, som eier av landsby og np-kommune statusen og som næringsutvikler 

Mål:   

 

6.3.10 Helsenæringer 

I Nordreisa kommune har man i lang tid satset på kompetanse innen helse, omsorg og 

rehabilitering. Dette har resultert i at man har mange småbedrifter som fokuserer på helse, 

velvære og rehabilitering, flere med driftsavtaler med kommunen, andre ikke Dette er et fortrinn 

som til nå ikke er utredet ifht potensial for utvidet næringsdrift, dvs for kunder som ikke ligger i 

dagens nedslagsfelt for bedriftene.  

Mål: Nordreisa kommune skal utrede potensial for videreutvikling av våre helsenæringer.  

Kommunen har tilrettelagt for det kommunale helsetilbudet, men det blir i større og større grad 

en etterspørsel va alternative former for helsetiltak. Dette kan være treningssentre, kiropraktorer, 

manuellterapi, magnetterapi og alternativ medisinen. Dette i sammenheng med vår natur er 

helsebringende og kan være startskuddet for en satsing innen helse, velvære og rehabliterings 

næring utover det vanlige. Dette kan utnyttes i kommunens ønsker om nytt svømmeanlegg, der 

man kan kombinere helse, velvære, fysisk aktivitet og næringsvirksomhet. Kommunen er gjennom 

sin årelange innsats på helse og omsorg sida, et utkikksvindu for innovativt helsearbeid, og dette 

kan næringslivet dra nytte av. I tillegg har vi et stort apparat omkring skigymnaset som vil være 

særdeles viktig for kommunen i fremtida. Her kan man se for seg en avdeling for 

toppidrettsutøvere?) 

Mål: Utrede hvordan man kan realisere helse/idretts visjonen og utvikle Nordreisa som den 

naturlige friskhetskommunen med fokus på tilrettelagte folkehelse… 

 

6.3.11 Mineralnæring 

Nordreisa har alene om lag 70 % av sand, grus og pukkreserven i Troms. Det er de siste 8-10 år 

investert i planverk for å formalisere masseuttak flere steder i kommunen. Etterspørselen etter 

byggeråstoff er bestemmende for lønnsomhet i næringen. Ut fra dagens situasjon og etterspørsel 

er transport en svært viktig begrensning for å skape lønnsomhet i næringen.  

Mål: Utrede kommunens potensial for verdiskalning når det gjelder sand og pukk 

Det er i tillegg forekomster av kopper og gull innen kommunens grenser. Dette er likevel 

problematisk i forhold til utvinning av dette, da det krever kjemiske prosesser som ikke er 

forenelige med kommunens naturskatter. 
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Mål: Nordreisa kommune vil legge til rette for verdiskaping av mineralressurser som ikke står i 

motsetning til naturmangfold og Nordreisa sin status som nasjonalparkkommune. 

6.3.12 Petrolium og maritim sektor 

Nordreisas forhold og rolle til Skjervøy servicebase som  olje-og gassvirksomhet utenfor Nord-

Troms og Finnmark 

6.4 Næringstema i arealdelen 

I arealdelen til kommuneplanen er arealformålene (hovedtema)  ”bebyggelse og anlegg” og 

”Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift” de viktigste. Disse omtales hver for seg.  

6.4.1 Behov for næringsområder i kommuneplanen 

Næringsområder er alltid et viktig tema for kommunen. Planprosessen så langt viser at behovene 

for næringsareal først og fremst knytter seg til fritids- og turistformål og områder for 

råstoffutvinning. Dette bygger på de konkrete innspill som er kommet i prosessen. I tillegg 

oppfatter kommunen det som viktig å legge til rette for mer tydelige skiller mellom virksomheter 

med store arealbehov (utelager, parkering mv) og forretninger som driver mer detaljhandel. 

6.4.2 Beskrivelse av arealformålene for næring 

 

6.4.2.1 Arealformål bebyggelse og anlegg 

Arealformålet bebyggelse og anlegg skal brukes for å fastlegge arealene hvor bebyggelse eller 

anlegg av forskjellig art tillates og er / skal bli det dominerende innslag i arealbruken. Hvis det ikke 

gjøres presiseringer av hovedformålet i kart og/eller i planbestemmelser så vil alle angitte 

undertema være tillatt innenfor det aktuelle området. Ved behov for presisering så benyttes de 

undertema som er angitt i loven for å skille mellom de viktigste arealbruksfunksjonene og 

objekter.  

For næring er følgende underformål særlig relevant;  

- Kjøpesenter (lokalisering av alle typer varehandel og andre servicefunksjoner med areal 

større enn 3000m2 bruksareal. Dvs at det i utgangspunktet kun er tillatt å bygge kjøpesenter 

innenfor de arealene som er definert som sentrum) 

- Forretninger (detaljhandel). I arealdelen til kommuneplanen for Nordreisa er underformål 

”forretninger” arealer som i hovedsak skal benyttes til bebyggelse og anlegg for detaljhandel. 

Med dette menes salg av varer (varegruppe ikke spesifisert) direkte til kunder fra stedet og 

hvor virksomheten ikke har behov for vesentlige areal til lagring ute. Forretningsbebyggelse 

kan lokaliseres i tilknytning til eller sammen med boligbebyggelse uten at det er til sjenanse 

eller ulempe for noen av partene. 

- Fritids- og turistformål (Utleiehytter og fritidsboliger som drives i en kommersiell 

sammenheng). I arealdelen til kommuneplanen for Nordreisa er underformål ”fritids- og 
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turistformål” arealer som i hovedsak er eller skal benyttes til utleiehytter og fritidsboliger 

som drives i kommersiell sammenheng. Her omfattes også campingplasser. 

- Råstoffutvinning (Masseuttak, gruvedrift mv). I arealdelen til kommuneplanen for Nordreisa 

er underformål ”Råstoffutvinning” arealer som i hovedsak er eller skal benyttes til uttak av 

mineralske råstoffer som malmer, industrimineraler, naturstein, pukk og grus fra fast fjell og 

løsmasser. Deponier for masser omfattes ikke. 

- Næringsbebyggelse (Industri, håndverks- og lagerbebyggelse og annet som ikke er angitt som 

eget formål). I arealdelen til kommuneplanen for Nordreisa er underformål 

”næringsbebyggelse” arealer for virksomheter som er mer arealkrevende enn forretninger og 

/eller som genererer støy, støv eller annen forurensning. Innenfor disse arealene er det tillatt 

med industri, produksjonsvirksomhet, håndtverks- og lagervirksomhet. Hvis det er bruk 

innenfor ”næringsbebyggelse” som ikke er tillatt må dette presiseres i planens bestemmelser 

jmf § 11-9 nr 5. 

- Offentlig eller privat tjenesteyting (skoler, helsetjenester, kontorer mv). I arealdelen til 

kommuneplanen for Nordreisa er underformål ”offentlig eller privat tjenesteyting” arealer 

som bla omfatter kontorbygg. 

Gjennom planens bestemmelser kan kommunen hindre tiltak som i utgangspunktet er tillatt 

innenfor formålet (§ 11-9 nr 5) eller ved at det angis som krav til reguleringsarbeidet.  

Arealdelen i kommuneplanen for Nordreisa bør i størst mulig utstrekning presisere underformål 

og /eller kombinasjon av underformål.  Dette for å skape størst mulig forutsigbarhet for utbygging 

i et område på kort og lang sikt.  

6.4.2.2 Landbruks-, natur- og fritidsbebyggelse samt reindrift (LNF (R)) 

LNF(R)-områdene kan inndeles i to underformål. Dersom underinndeling ikke foretas, vil 

områdene anses området som angitt i bokstav a. 

Bokstav a omfatter areal for landbruk, natur og friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å 

oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av 

næringsmessig landbruk, dvs. jordbruk, skogbruk eller reindrift, herunder gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, i tillegg til aktuelle tilretteleggingstiltak for 

friluftslivet. 

Bokstav b omfatter LNF(R)-område hvor det, i tillegg til nødvendig landbruksbebyggelse (herunder 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. bokstav a over), etter 

bestemmelser i planen også kan tillates spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse etter § 11–

11 nr. 2. Det siktes her til bebyggelse som ikke anses som en del av landbruk eller reindrift. Dette 

kan også omfatte etablering av småkraftverk for å utnytte områdets vannkraftpotensial. Det er et 

krav at bebyggelsens omfang, lokalisering og formål er nærmere angitt i planen. Der slike 

bestemmelser er benyttet, kan slike tiltak enten gjennomføres på grunnlag av 

enkeltsaksbehandling, eller på grunnlag av reguleringsplan. 
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Bokstav b skal bare brukes for reelt spredt utbygging i LNF(R)-sonene. Dersom kommunen ønsker 

å avgrense et område der det i reguleringsplan skal legges til rette for større utbygging (f.eks. 

fritidsbebyggelse, boliger, næringsliv, massetak) innenfor et område som ellers preges av 

landbruk, skal dette vises som formål nr. 1; Områder for bebyggelse og anlegg, ev. formål. 

6.4.3 Annen næringsrelaterte arealbruk    

Landbruksvirksomhet, skogbruk, stier, løyper, travbane mv  er eksempler på arealbruk som er 

næring eller kan knyttes til næringsvirksomhet. Arealdisponeringer knyttet til disse tema 

behandles i egne kapittel. 

Oversikt næringsområder i planen (ikke LNFR bokstav a) 

7. Utdannings- og oppvekstpolitikk 

7.1 Kvalitet i barnehage og skole 

Hva er kvalitet i barnehage og skole? For at barnet skal oppleve å lykkes er det nødvendig å skape 

helhet og sammenheng i læringen for det enkelte barn fra det begynner i barnehagen som 0-1-

åring til barnet går ut av videregående skole. I vel 15 av disse 18 årene er det kommunen som har 

hovedansvaret. I barnehagene og skolene i (kommunen) skal barn og unge møte et inkluderende 

fellesskap hvor de får utvikle sine faglige, sosiale og personlige evner. Barn og unge skal ha tro på 

seg selv og egne muligheter og få muligheten til å utnytte egne ressurser. De skal møtes med 

respekt og lære å respektere andre. Det skal brukes metoder som stimulerer til nysgjerrighet, 

trener tenkning, åpner for ny erkjennelse og gir dem en tro på fremtiden. Barn og unge skal ha et 

mangfold av uttrykksmåter og skal oppleve at det er trygt å møte utfordringer og ta sjanser. 

Personalet i barnehagene og skolene skal ha faglig og personlig integritet og legge vekt på helhet 

og sammenheng i alt de gjør. De skal være faglig nysgjerrige, opptatt av forskningsbasert utvikling, 

kunne reflektere over egen praksis, ha god relasjonskompetanse og kunne bygge fellesskap 

mellom barn og voksne. Barnehagene og skolene i (kommunen) skal være en lærende 

organisasjon i kontinuerlig utvikling. Organisasjonen skal ha helhet og sammenheng i struktur og 

planer, og fungere som et samarbeidsfellesskap mot et felles mål om best mulig læring for alle 

barn og unge. Organisasjonen skal ha felles kjerneverdier, kvalitetsbeskrivelser og en 

kompetanseplan som sikrer helhet og sammenheng. Hele opplæringsløpet skal være en 

kontinuerlig læringsprosess med gode overganger mellom virksomhetene. De valg som skal tas, 

skal gjøres etter pedagogiske vurderinger og grundige prosesser som igjen skal føre fram til gode 

sluttprodukter. Vurdering for læring skal være gjennomgående i alle barnehager og skoler, og 

organisasjonen skal ha tydelig ledelse på alle nivåer. 
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7.2 Barnehage 

I Nordreisa  er det pr 2012 6 kommunale og 5 private barnehager. Det er pr januar 2012 19 

avdelinger fordelt på barnehagene. Totalt er det 248 barn som har plass i disse (2011). Dette 

utgjør om lag 75% av kullene 0- 5år. 

Barnehagestruktur. Det er i dag en barnehagestruktur i Nordreisa med små enheter spredt rundt i 

nærmiljøene. Den største barnehagen har 4 avdelinger, og de minste har 1 avdeling.  

Barnehager 

Sørkjosen bhg

Oksfjord bhg

Tømmernes bhg

Leirbukt bhg

Reisa Montesorri bhg

Høgegga bhg

Storslett bhg

Trollskogen bhg

Stranda bhg
Sonjatun bhg

Knerten bhg

Kommunale barnehager
Oksfjord 1 avd
Sonjatun 4 avd
Høgegga 2 avd
Storslett 2 avd
Leirbukt 4 avd
Sørkjosen 2 avd
Åpen barnehage

Nordreisa kommune har i dag 224 barnehageplasser 
fordelt på 11 barnehager.

Private barnehager
Reisa Montesorri 1 avd +
Tømmernes  1 avd
Stranda  1 avd
Trollskogen 1 avd
Knerten (2011-2012) 1 avd

 

Figur 5: Fordeling av barnehager i Nordreisa pr 2012 

7.2.1 Vurdering av barnehagebehovet mot 2025 

befolkning i aldersgruppen 0-5 år for hhv 2015, 2020, 2025 og 2030 viser at antall barn i gruppen 

øker med 31 barn mot 2020 og deretter avtar med 24 barn igjen mot 2030. 

I 2010 har om lag 75% av barna i aldersgruppen 0-5 år plass i barnehager. For 1-5 åringer er 

andelen 89%.  

Det faktiske barnehagebehovet knytter seg til flere faktorer, herunder antall barn mellom 0-5 år, 

andel av barna som ønsker plass og alderssammensetningen. Når det kommer til hvor mange 

barn det faktisk er plass til så betyr også bemanning ihht nasjonale krav, tilgjengelig leke- og 

oppholdsareal og fordeling på de enkelte årsgruppene (2 plasser pr barn under 3 år og 1 plass pr 

barn over 3 år). 

Beregningen under tar utgangspunkt i at minstekravet til leke- og oppholdsareal for barn 3-5 år er 

5 m2. Ut fra dette kan vi beregne hvor mye netto areal som kreves i en avdeling med 18 barn. En 

avdeling vil da ha et netto areal på 90m2. Vi legger til grunn antall barn med plassbehov i 2 

alternativer (75% og 85%) så kan vi beregne behov for avdelinger for et gitt år og sammenlikne ut 
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fra dagens situasjon. Det er nødvendigvis flere usikkerheter i en slik beregning, ikke minst fordi 

det heftes usikkerheter med utsiktsanalyser for barnetall, men det gir en pekepinn på utviklingen 

fra 2012 og mot 2030. 

 

 

 

Tabell 2: Beregning av barnehagebehov hvert 5 år fra 2015 når hhv 75% og 85% av 0-5 åringer ønsker 

plass 

  2015 2020 2025 2030 

Andel barn 0-5 år i barnehage 
75 
% 

85 
% 

75 
% 

85 
% 

75 
% 

85 
% 

75 
% 

85 
% 

Beregnet antall barn i 

barnehage 
27
5 

31
1 

27
6 

31
3 

26
6 

30
2 

25
8 

29
2 

Antall flere barn i forhold til 

2011 27 63 28 65 18 54 10 44 

Stip. behov for nye avdelinger 

(avrundet) 2 4 2 4 1 3 1 3 

Stip. Behov nye stillinger – 

ped.ledere 2 4 2 4 1 3 1 3 

Stip behov nye stillinger - 

assistenter 3 7 3 7 2 6 1 5 

 

I tabellen ser vi at det ut fra folketallsendringene stipuleres et behov for mellom 2 og 4 nye 

barnehageavdelinger de neste 3-8 årene. Deretter avtar behovet mot 2030, men fortsatt mellom 

1 og 3 flere avdelinger enn vi har i dag i Nordreisa. Som en konsekvens av dette vil også behovet 

for ansatte øke sett ut fra i dag hhv 2-4 pedagogiske ledere og mellom 3 og 7 assistenter. Hvis de 

nasjonale normene endres i henhold til de forslagene som nå ligger fra Regjeringen, vil 

bemanningsbehovet fordobles. 

I tillegg til det økte behovet som følge av forventet folketilvekst vet vi også at vi har minst 5 

avdelinger i i dag (2012) som drives i midlertidige lokaler som ikke er regningssvarende å ruste 

opp. Ytterligere x avdelinger drives i bygninger som ikke er godkjent ihht de standard kravene som 

stilles til barnehagebygg. 

Totalt sett legger vi til grunn følgende barnehagebehov i årene fremover; 
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Behov 2012 - 2014 5 nye avdelinger som følge av uegnet bygningsmasse (Sonjatun og 

midl avd Leirbukt bh.) Med forbehold om at det ikke er forsvarlig å 

drive barnehage videre i de nevnte lokalene. 

Behov 2015 – 2020 Inn til 4 nye avdelinger som følge av folketilvekst innb 0-5 år og 2 nye 

eller oppgraderte avdelinger som følge av nedslitt 

bygningsmasse(Storslett bh). 

7.2.2 Forslag til barnehagestruktur 2013 - 2025 

Ut fra de beregnede barnehagebehovene foreslås følgende struktur mht barnehager. Alle 

barnehagene bort sett fra Sonjatun barnehage videreføres.  

- Nybygg 1 avdeling i tilknytning til Leirbukt barnehage 

- Nybygg 2 avdelinger i tilknytning til Høgegga barnehage 

- Nybygg 4 avdelinger ved Lundejordet. ”Oppvekstsenter Moan” 

- Nybygg eller utvidelse 2 avdelinger i private regi 

 

Begrunnelse for forslaget 

Opprettelsen av midlertidig avdeling i Leirbukt barnehage kom som en konsekvens av økt behov 

for plasser fra høsten 2011. Det er med denne avdelingen i alt 4 pr januar 2012 i dette området. 

Tilgangen på eksisterende bygg og nærhet til allerede etablert barnehage gjorde at denne ble 

etablert. I det samme området er det fortsatt mulig å bygge nytt inn til en avdeling. Hensyn til 

fagmiljø for de ansatte og områdets kvalitet (bla med nærhet til idrettshallen) taler for en 

utvidelse i dette området. 

Høgegga barnehage ligger i tilknytning til friområde sentralt i Høgegga boligfelt. Noe av dette må 

omdisponeres for å få plass til barnehage. Vi anslår 1-2 daa. Adkomsten til barnehagen, herunder 

parkeringsmuligheter,  er meget god. Storslett barnehage har ikke tilgjengelig uteareal til en 

utvidelse av barnehagen. En utvidelse forutsetter bla godkjent reguleringsplan. 

Det foreslås her at en ny barnehage, primært som erstatning for Sonjatun barnehage, lokaliseres 

innerst på Lundejordet. Området grenser til skoleområdet for Moan skole, og det er et betydelig 

areal tilgjengelig. Området ligger i enden av en vei og mellom boligfeltene Moan og Høgegga. 

Samlet sett vil Moan skole og en ny barnehage utgjøre et ”oppvekstsenter”. I dette ligger det bla 

arealmessige muligheter for å bygge gymsal samt å tilrettelegge utearealene og nærområdene 

bedre enn i dag. Vi forutsetter at det bygges ny adkomsvei sentralt i Lundejordet (det jobbes med 

planlegging i forhold til utnyttelse av tunnellmasser) og en gangveiadkomst fra Sonjatunområdet. 

Samtidig endrer Lundeveien status til gang- og sykkelvei og adkomstvei til boligene som i dag har 

avkjøring til denne. 

Nye Rovdas boligfelt har tidligere vært nevnt som en mulig lokalisering av by barnehage. Området 

er lokalisert innerst i feltet om lag 600 meter fra avkjøring E6. Tomten som sådan har gode 
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kvaliteter, særlig med tanke på nærmiljøet. Vi oppfatter det allikevel som lite hensiktsmessig å 

lokalisere en barnehage i dette området. Særlig med tanke på økt trafikkbelastning for beboere i 

området, herunder trafikksikkerhet. En 2 avd. barnehage vil generere ekstra trafikk på 60-70 biler 

pr døgn og en 4 avd  barnehage det dobbelte. Feltet er nytt og en kan forvente at de som bygger i 

området er småbarnsforeldre. Det er allikevel svært sannsynlig at mange av de barna som går i 

barnehagen, i hvert fall i et 10 års perspektiv, vil bo på andre steder enn Rovdas. Ved at de fleste 

brukerne bor andre steder vil en slik løsning generere mer transport enn ved lokalisering andre 

steder. 

Forslaget til barnehagestruktur forutsetter bygging av inn til 2 avdelinger i privat regi. Kommunen 

kan ved en slik løsning ikke garantere for at dette skjer, og vil måtte ha beredskap for selv å dekke 

inn dette behovet. En annen mulighet er å invitere private aktører til dialog og saken for å initiere 

en bygging.  

 

Mål: 

- Bygging av barnehager, antall og evnt lokalisering og år 

- Pedagogiske mål 

- Organisatoriske mål 

 

 

7.3 Grunnskole 

Status 

Den kommunale grunnskolen i Nordreisa har i skoleåret 2011/2012 i alt 508 elever. De private 

skolene (Reisa montesorri og Straumfjordnes privatskole) har hhv 34 elever (1.-7 trinn) og 55 

elever (1.-10. Trinn). 

Ved inngangen til skoleåret 2010/2011 var det en stor debatt om skolestrukturen i kommunen 

som resulterte i endringer i skolestrukturen.  I inneværende år har vi følgende skoler i kommunen 
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Skole TRINN ANTALL TRINN ANTALL

Moan skole 1.-4.

Storslett skole 5.-10. 302 5.-10. 302-61+?

Rotsund skole 1.-7. 45

Oksfjord skole

Reisa Montesorri 1.-7. 34 1.-10 62

Straumfjord skole 1.-10. 55 1.-10. 80

SUM

Moan SFO

2011/2012 Fra 2012/2013

Ikke i drift

 

En oversikt for kommunale grunnskoler viser at skolens timetallsfordeling i Nordreisa er på nivå 

med de nasjonale minstekravene (ordinær fordeling).  

 

Problemstillinger: 

Faglig kvalitet. Resultatene i skolene måles ved hjelp av standpunktkarakter, eksamenskarakterer 

og nasjonale prøver for utvalgte trinn hvert år. Resultatene for Nordreisa og andre er offentlig 

tilgjengelig på www.skoleporten.no. Selv om det hefter en del usikkerhet om noen av statistikken 

og hva den faktisk viser, så er det tydelig at større andel elever i Nordreisaskolen (gjennomsnittlig) 

har svakere faglige resultat  enn gjennomsnittet for landet og fylket. Videre er det mindre andel 

elever med sterke resultat. I seg selv indikerer dette at Nordreisa kommune må ha et sterkere 

fokus på skole – og særlig på faglig kvalitet. I dette ligger også selvfølgelig å ha fokus på alle 

forutsetningene for faglig kvalitet.  

Faktorer knyttet til læringsmiljø måles også og presenteres i skoleporten.no for 7. trinn og 10. 

trinn. Skolen i Nordreisa skårer bedre enn landsgjennomsnitt på de fleste parametre i perioden 

2007-2011. Eksempel sosial trivsel, motivasjon, mestring, trivsel med lærere, faglige utfordringer 

mv. I samme periode skårer Nordreisa betydelig bedre ifht mobbing. Nordreisa skårer imidlertid 

dårligere på fysisk læringsmiljø enn landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt.  

Stort rekrutteringsbehov. Tall for 2010 viser at om lag 60 % av lærerstaben i den kommunale 

grunnskolen er over 50 år. Det betyr at svært mange lærere vil måtte rekrutteres i den neste 10-

15 år til Nordreisaskolen. Vi anslår at det vil måtte rekrutteres 30 og 40 undervisningsårsverk 

innen 2020. Antall avhenger av hvor lenge dagens ansatte vil stå i jobb. 

Svært stor andel spesialundervisning. Pr 2010 er hele 32 % av det totale antall timer i 

grunnskolen spesialundervisning. Gjennomsnitt for landet i samme år er på 17 %.  

Skolen i fokus. Helhetlig skoleledelse, rammebetingelser og prioriteringer. I samtaler med 

ansatte, foreldre og skoleledere kommer det frem en oppfatning om at kommunens samlede 

skolesatsing de siste årene har vært for liten og for dårlig. Det er en generell oppfatning om at 

skolen lenge har vært en salderingspost i kommunen. Samlet sett viser tall i KOSTRA at Nordreisa 

har økonomiske rammebetingelser som samsvarer med det andre liknende kommuner har. Sett i 
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lys av de betydelige andelen spesialtiltak, så er det imidlertid riktig oppfatning at den ordinære 

driften har betydelig mindre midler i Nordreisa enn eks gjennomsnitt for kommunegruppe 3.  

 

Mål 

- Fokus på læring 

- Politisk  

- Skoledagen 

 

7.3.1 Vurdering av behov for skoleplasser mot 2030 

Ved inngangen til 2011 er det samlet sett 607 personer bosatt i Nordreisa i alder mellom 6 og 15 

år. Om 8 år antas antallet å være ca 12 personer færre og om 18 år ca 45 flere enn i dag. 

Befolkningsgruppen er fordelt % vis omtrent som befolkningen for øvrig dvs 60% i Storslett-

Sørkjosenområdet, 10% i Reisadalen, 10% Rotsund-Hamneidet og 12% Staumfjord-Storvik-

Oksfjord.  

Kommunen opererer ikke med skolekretser og det er ikke nødvendigvis sammenheng med bosted 

og skolested. Videre har vi ikke fremskrivinger på folketall for bygdene – kun på kommunenivå og 

heller ikke fordelt på årsgrupper. Dette gjør det vanskelig å beregne skoleplassbehovet for de 

enkelte skolene med en nødvendig grad av sikkerhet.  

Det er uansett grunnlag for å hevde at det totalt sett vil være kapasitet i dagens skoler for å 

håndtere en økning i elevmassen på 50 personer. Dette med den forventede økningen i 

elevplasser på kommunens to privatskoler. Det er allikevel å anbefale at det gjøres en nærmere 

analyse for hvert årskull sett opp mot bygningsmessig kapasitet for skolene. Dette for å avdekke 

evnt. nødvendige investeringsbehov i planperioden.  

 

7.4 Videregående opplæring (oppdateres GL) 

Videregående skole en del av et helhetlig utdanningsløp  i Nordreisa kommune.  Nord-Troms 

videregående skole har en avdeling i Nordreisa kommune og en i Skjervøy komme med 330 elever 

i 2010. Skolen eies og driftes av Troms Fylkeskommune.   

Tre av fire ungdommer fra ”de fire” Nord-Troms kommunene som går på videregående skole, går 

på Nordreisa eller Skjervøy vgs. For vg1 er andelen enda større. Det tilsier at vi vil ha stor 

spredning i elevene sine forutsetninger, samtidig som de resultatene vi oppnår er svært viktige for 

regionen.   
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Kartleggingsprøvene som vg1-elevene  gjennomførte høsten 2010 viser at om lag en tredjedel 

av elevene har et utgangspunkt som gjør det krevende for dem å gjennomføre videregående 

utdanning. De siste årene har vi hatt en gjennomføringsgrad på rundt 65 %.  

Problemstilling: 

Frafall i videregående skole. Elevene har ikke tilfredsstillende kunnskapsnivå med seg fra 

lavere utdanningstrinn.  Kommunikasjon og samhandling mellom underliggende skolenivå er 

ikke formalisert eller systematisert. 

Mål: 

- Kommunens påvirkning på fylkeskommunen 

- Sammenheng i utdanningsløpet 

7.5 Høyere utdanning (Oppstares GL) 

Nord-Troms studiesenter har tilbud for høyere utdanning men er det eneste tilbud på høyere 

utdanning i Nord-Troms. Desentralisert utdanning og nettbasert utdanning er alternativer til 

tradisjonelt utdanningsløp hvor fysisk opphold på studiestedet var en forutsetning. Etablering av 

samarbeid og kontakt med norske og utlandske utdanningsinstitusjoner med fokus på Nordreisa 

som stasjon for naturbasert forskning og naturforvaltning kan være en strategisk retning for 

høgere utdanning i Nord-Troms. 

Høgere utdanning innen realfag 

-  ingeniørutdanning 

- Helse og sosial  

- Viktig for stabilisering av folk 

Problemstilling: 

- Langsiktig finansiering? 

- Mange elever mangler formell studiekompetanse (forhold til VGS?) 

7.6 Generelle mål for utdannings- og oppvekstpolitikken 

• Dekke regionens behov for kompetanse 

• Dekke næringslivets behov for kompetanse 

• Dekke off. sektors behov for kompetanse 
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8. Bosettings- bolig og fritidsboligpolitikk 

Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn vil i første rekke ligge i evnen til å skape 
lønnsomme arbeidsplasser og et godt boligtilbud. Sistnevnte er en vesentlig forutsetning for å 
sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bidra til vekst i kommunen. 

Et velfungerende boligmarked er preget av et variert boligtilbud som kan dekke ulike behov for 
størrelse, standard, disposisjonsform (eie/leie) og lokalisering. Det er flere aktører som kan bidra 
til at et boligmarked blir velfungerende. 

Forskning viser at boligmarkedene i mange kommuner er både små og usikre. Ledige boliger ikke 
blir lagt utfor salg, leiemarkedet er begrenset, og det er lite nybygging fordi byggekostnadene 
overstiger markedsverdien. Høge byggekostnader og vanskelighet med å få lån lukker porten inn i 
boligmarkedet for unge etablerer og enslige.  

 

Utfordringer: 

 

- Har ikke midlertidige boliger til arbeidsinnvandrere og tilflyttere 

- Lave markedspriser og risiko for verditap 

- Ingen vil bygge nytt 

- Ingen boliger til leie, tomme boliger blir fritidsboliger 

- Kommunale boliger forfaller fordi leieinntektene ikke dekker vedlikehold 

- Folk leier heller billig enn å bygge nytt 

- Hevdes at det er vanskelig å få lån 

- Kunnskap om boligetablering i distriktene 

 

 

8.1 Boligmarkedet i Nordreisa (oppdateres GL) 

Nøkkeltall fra boligmarkedet i Nordreisa 

Antall omsatte boliger 2006-2010 i forhold til innbyggertall  

Antall igangsatte boliger 2006-2010 i forhold til innbyggertall  

Priseksempler leid, brukt og ny bolig  

Antall utleieboliger pr. 1000 innbyggere, inndelt i boliger med tjenester – (omsorgsboliger) og 
gjennomgangsboliger  

Bruk av startlån 2006-2010  
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Verdifall på nybygde boliger  

 

Tabell 3: Viser antall boligbygg, antall fritidsboliger, "boligreserve”, dvs helårsboliger og våningshus som 

brukes som fritidsboliger, befolkning antall og befolkning i % fordelt på bygder. Alle tall pr 2010. 

Sted 
Boligby

gg 
Fritidsbolig

er 
"Boligreserv

e" 
Bef. 
ant 

Bef. 
% 

Sørkjosen - Storslett - 
Tømmernes 991 22 7 2654 58 

Reisadalen 257 183 47 507 11 

Rotsund-V.Uløya-Langslett 237 88 38 340 7 

Oksfjord 176 67 15 304 7 

Straumfjord-Storvik-Nordkjos 187 93 19 398 9 

Hamneidet-Bakkeby-
Ravelseidet 119 72 16 188 4 

Kildal-Krakenes 79 10 6 175 4 

SUM 2046 535 148 4566   

      

Staten gir kommunene rammer i boligpolitikken og boligsosiale handlingsplaner er et prioritert 
statlig redskap for å oppnå målet om at alle skal bo trygt og godt i egen bolig. Kommunens rolle i 
boligpolitikken er som tjenesteyter, forvalter og utvikler. I henhold til lov om sosiale tjenester skal 
kommunene medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sineinteresser på 
boligmarkedet. Et sterkt virkemiddel er Husbanken og statens satsning på boligetablering i 
distriktene. 

 

Mål og strategi for en boligpolitisk plan? 

Dynamikk i markedet? 

Variert boligtilbud 

 

Fem viktige suksessfaktorer for å lykkes med helhetlig boligpolitisk arbeid 

 

Samordning 

Forankring 
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Overordnet strategi 

Kompetanse 

Samarbeid og involvering 

 

Aktuelle aktører og samarbeidspartner. 

• Næringsliv 

• Utbyggere 

• Lokale organisasjoner og utvalg 

• Innbyggerinitiativ. 

 

 

Mål  

 

Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og bedre løsninger for økt boligetablering gjennom bedre 
forankring av boligpolitikken i det kommunale planarbeidet, og økt engasjement blant flere 
aktører i kommunen.  

8.2 Bosettingspolitikk (Oppdateres RB/GL) 

Bosettingspolitikk handler om å avklare forhold som påvirker bosettingen i alle delene av 

kommunen og de faktorer som påvirker hvor den enkelte ønsker å bosette seg. Nasjonalt henger 

dette begrepet sammen med distriktspolitikken, dvs ”at alle skal ha rett til å bosette seg der de 

vil”. Nordreisa har allerede en langstrakt bosetting hvor ca 40 % av befolkningen bor i bygdene 

utenfor Storslett/Sørkjosen. Vil Nordreisa kommune at dette mønsteret skal opprettholdes og 

forsterkes eller vil kommunen legge til rette for sentralisering? I denne politikkutformingen må 

det avklares og drøftes vesentlige forhold. Eksempelvis . hvilke tilgang skal de enkelte bygdene og 

beboere ha på offentlig servicetilbud som skoler, barnehager, omsorgstjenester, infrastruktur? 

Nordreisa er som kjent den største kommunen i Troms i areal. Bosettingen er fortsatt spredt over 

store avstander selv om vi har sett en betydelig sentralisering i bosettingen de siste 30-40 årene. 

Storslett og Sørkjosen har hatt relativ vekst siden 70 -tallet, mens bygdene har stagnert i den 

samme periode. I bygdene, foruten Storslett og Sørkjosen, er det meste av bosettingen spredt 

bosetting, dvs ikke i boligfelt. Vi må anse Nordreisa som en arbeidsmarkedsregion, dvs at 

arbeidssted normalt er underordnet ifht hvor du bor i kommunen.  

8.2.1 Problemstillinger 

Avklart nivå på kommunale tjenester - økonomi 
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Alle innbyggerne i Nordreisa har forventninger til tilbudet som gis, herunder de kommunale 

tjenester. I det siste året har det vært en stor diskusjon om bla skoletilbud/ skolestruktur og 

bredbånd. En drøfting av bosettingsstrukturen som sådan er derfor også sterkt knyttet til hvilket 

nivå kommunen og andre institusjoner ønsker og evner å gi i de enkelte delene av kommunen. I 

alle tilfeller bør det gjennom en kommunaplan gis klare føringer for hvilke tjenestenivå 

kommunen skal legges seg på nå og i fremtiden mht skole, barnehager, teknisk infrastruktur, 

omsorg mv. Dette vil gi alle parter en mer avklart forventningssituasjon. Det forutsetter imidlertid 

god planlegging og gode prosesser mot de involverte. I en presset økonomisk situasjon vil det 

være spesielt viktig fordi en videre satsing på et godt desentralisert tilbud vil være mer økonomisk 

krevende enn et sterkt sentralisert tilbud. 

Aktiv eller passiv tilrettelegging for bosetting 

I tidligere kommuneplaner har det vært uttale og underforståtte mål om at det skal tilrettelegges 

for bosetting i hele kommunen. Da i forståelsen av at en fra kommunestyrets side ønsker å gi den 

enkelte stor valgfrihet om hvor de ønsker å bosette seg. Hvis det ikke gjøres utterligere grep, 

gjerne fra kommunen sin side, så vil dette være en passiv tilrettelegging.  

En mer aktiv tilrettelegging krever større innsats og i mange tilfeller også investeringer. I 

Nordreisa er det gjennom årene gjort enkelte grep i denne sammenhengen ved å regulere for 

boligområder / ”grendefelt” og i noen tilfeller også utbygging av infrastruktur som vei, vann og 

avløp. Dette er en form for aktiv tilrettelegging for bosetting mht boligtomtene som sådan. Vi har 

eksempler fra andre steder i landet hvor en har gått lengre – dvs gjennom å gi tilskudd til 

oppussing av eldre ubebodde boliger mot at disse bebos over en viss periode. Det er eksempler 

på aktiv rekruttering av innbyggere gjennom regulære salgsmesser og det er eksempler på 

planlegging av boligområder tilpasset en spesialinteresse. I Nordreisa kunne dette f.eks vært et 

felt med 3 mål store tomter i Kjellerskogen spesielt tilpasset hundekjørere.  Det finnes også 

virkemidler gjennom Jordloven som kan tas i bruk for å ”tvinge” eierskifter.  

8.3 Boligpolitikk (Oppdateres GL) 

En god bolig i et godt boligmiljø er en betingelse for et godt og meningsfylt liv, og det er derfor 

viktig at alle kan sikres en bolig som tilfredsstiller den enkeltes behov. Videre er en god 

boligpolitikk en forutsetning for å kunne tiltrekke innflyttere.  

Å ha en boligpolitikk handler først og fremst om offentlige myndigheters tiltak for å gjøre 

boligforholdene og boligtilgangen bedre ved å  

- stille til rådighet lån og tilskudd til oppføring og utbedring av boliger,  

- til forbedring/etablering av bomiljøet  

- til å holde nede boutgiftene for husholdninger med liten betalingsevne.  
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Målet for boligpolitikken er å skaffe alle innbyggerne et høvelig boligtilbud innen rammen av et 

boutgiftsnivå som de boligsøkende kan makte9. Kommunenes oppgave er å planlegge den 

konkrete boligbyggingen og sørge for at planene kan gjennomføres, blant annet ved å sørge for at 

tilgangen på byggeklare tomter er stor nok. Videre er kommunene tillagt ansvaret for at særlig 

vanskeligstilte har tilfredsstillende boforhold. Den private sektor, medregnet boligkooperasjonen, 

står stort sett for selve boligproduksjonen og boligforvaltningen.  

Boligbyggingen i Nordreisa har variert gjennom de siste årene som vist i figuren under; 

Boligbehovet til en hver tid knytter seg til mange forhold, men det er naturlig at antall personer i 

etableringsfase er en viktig faktor. Etableringsfase inntreffer på ulike tidspunkt for ulike personer. 

Det kan være unge som flytter hjemmefra for å ta utdanning, det kan være personer som flytter 

til kommunen for jobb eller det kan være eldre som flytter fra andre kommuner når de blir 

pensjonister.  

Statistisk sett har det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt hvert år mellom 2000 og 2010. 70% av 

dette er eneboliger, mens det øvrige omfatter hybelhus, rekkehus, andre småhus eller 

våningshus. Figuren over viser utviklingen målt i antall ferdigstilte boliger og m2 siste 10 år.  

 

 

Viktige elementer i en helhetlig boligpolitikk er; 

- Lokalisering – ytre kvaliteter. I alle tilfeller kan vi hevde at et godt boligområde/ tomt har 

tilstrekkelig sollys, skjerming mot farer og forurensning og vind.  

- Byggeskikk og estetikk. Gode byggverk er utformet slik at de er egnet til sitt formål og 

samtidig er vakre og varige. De er også tilpasset stedet og omgivelsene de står i på en god 

måte. 

                                                           
9
 http://snl.no/bolig/boligpolitikk 
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- Møteplasser og uterom. Det er viktig å skape lokale møteplasser slik at naboer kan møtes. En 

møteplass kan gjerne være knyttet til en funksjon, for eksempel en felles grillplass, 

kompostering eller postkassestativ.  

- Universell utforming. betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle 

mennesker kan bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle 

tilpasninger eller hjelpemidler. 

- Boligsosiale forhold. Bolig er et av fundamentene i den norske velferdspolitikken og uten 

bolig er det vanskelig å delta i samfunnet. Flere grupper stiller svakt på boligmarkedet av 

økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker og har behov for bistand. Ungdom kan ha 

behov for ekstra tilrettelegging av boligsituasjonen og har små økonomiske ressurser. 

- Finansiering. …………………………………. 

8.3.1 Vurdering av fremtidig boligbehov 

Boligbehovet til en hver tid knytter seg til mange forhold. Det er derfor nødvendig å skille 

nærmere på ulike behovssegmenter.  

Status Beregnet Beregnet

Segment 2011/2012 2015 2025

Økonomisk vanskeligstilte og 

ungdom

Bolig til fysisk funksjonshemmede

Bolig til psykisk utviklingshemmede

Flyktninger

Personer med psykiske lidelser

Rusmisbrukere

Demente

Andre grupper med behov for 

tilrettelagte boliger

Ordinære eneboliger

 

Kilder: 

http://www.husbanken.no/~/media/Boligsosialt/Sandefjord/Boligsosial%20handlingsplan.ashx 

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3422/bostedslose_norge2008.pdf 

http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/boligsosial-planlegging/kunnskapsgrunnlag/bruk-

av-tilgjengelig-statistikk/ 

 

8.3.2 Problemstillinger 

- Boligmangel for mange grupper innenfor boligsosiale segmenter 
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- Sterkt økte byggekostnader, særskilte problemer for ungdom og tilrette 

- Manglende ansvar og fokus for det boligsosiale arbeidet. Liten oversikt. 

 

8.4 Fritidsboligpolitikk (Oppdateres GL/RB) 

Hvordan kan politikk for  bygging  fritidsboliger være med på å øke vår attraktivitet, vår velferd 
og vår økonomi? 

Befolkningens  ønske om fritidsbolig kommer som følge av vi får mer fritid. Men også som følge 

mulighet for arbeid og kommunikasjon via internett og annen kommunikasjon (bedre veger og 

billigere flyreiser)  flyter skille mellom fritid og arbeid over i hverandre og begrep som ”second 

home” /andrebolig og flerstedstilknytning  blir aktuelle for oss. Begrepet fritidsbolig innholder 

derfor flere former for bolig fra den fraflyttede gjenreisningsboligen og en hytte med enkel 

standard via høgstandard hytter som tidvis brukes som ”det andre hjem” både for arbeid og 

lengre bo-opphold til reine utleiehytter og hyttekompleks tilnærmet hotell. 

Mulighet for å få bygge fritidsbolig har med vår attraktivitet å gjøre. Ca. 30%v Nordreisa 

hustander (ca.1900 hustander ) har ønske om å ha en fritidsbolig. Andres ønske om fritidsbolig i 

Nordreisa med bosted utfor Nordreisa er en følge av markedsføring og tilrettelegging. Med 

forstående utbedring av hovedvegen E6 vil Nordreisa være ca 1timer 40 min fra Alta med vel 

25000 innbygger og litt over 2 timer fra Tromsø med ca 70 000 innbygger. I dette bildet ligger 

stort potensiale for næringsutvikling som vil ha betydning både for velferd og økonomi.  

I en tilnærmet tilsvarende situasjon er Nordreisa ”kollega-kommune”, Hol kommune med Geilo 

som nasjonalparklandsby . Landsbyen Geilo ligger neste 4 timer fra Bergen med sine 260 000 

innbygger og vel 3 timer med bil fra Oslo med sine vel 600 000 innbygger . Dog er 

befolkningsbildet noe større en med i Hol kommune er nå med en 5000 fritidsboliger om 50 til 60 

bedrifter som baserer seg på servise rette mot turistnæring og fritidsbolig-befolkningen.  Hva kan 

tilsvarende bilde være for Nordreisa ? En forholdsvis sammenligning antyder ca 

Rammebetingelser for en fritidsboligpolitikk. 

Politikk for utbygging av fritidsboliger må skje med hensyn til miljø og en bærekraftig utvikling. For 

Nordreisa vil hensyn til våre naturverdier være en absolutt rammebetingelse. Andre 

rammebetingelser er hensyn til landbruk , jordvern og reindrift. Landbrukets rolle som 

kulturbærer og landskapsleier er av stor betydning hvor jordvern hører med i internasjonalt bild. 

Skogdrift – og skogpleie er har betydning for både tilgjengelighet og landskappets karakter.  

Nordreisa er sommerbeite og høstbeite for over 20 000 rein og har vinterbeiter for 5-6000 rein. I 

vel 7 måneder av året er Nordreisa kommune bosted for vel 600 mennesker med tilknytning til 

reindrift. Dette er en resurs som sannsynlig kan ha stor betydning både for brukere av 

fritidsboligene og som resurs for næringsutvikling .  

Mål og strategi  
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- Nordreisas kommune har skal legge til rette for at 30% av kommunens husstander skal kunne 

få tilgang til bygging av fritidsbolig. Nordreisa kommune skal også legge til rette for at 

utbyggig av fritidsboliger for besøkende og beboere utenfor Nordreisa kommune innefor og 

med hensyn til våre naturverdier, landbruk , reindrift og en bærekraftig utvikling. 

- Overordnet utbyggingsstrategi 

 

8.5 Arealplan 

 

 

9. Frivillighetspolitikk. Kultur, idrett og friluftsliv (Oppdateres RB) 

Frivillig arbeid har et stort omfang i Nordreisa kommune og bidrar til trivsel, trygghet og helse for 

alle aldersgrupper. Frivillig sektor bidrar i velferdsproduksjonen og mobiliserer til samfunnsmessig 

innsats. For de frivillige bidrar deltakelsen til økt livskvalitet, personlig vekst og kompetanse. For 

samfunnet som sådan representerer den frivillige innsatsen et betydelig bidrag for å stabilisere 

bosetting og for å legge til rette for en positiv livsførsel for folk i alle aldre.   

I Nordreisa kommune er det registrert ca. xxx lag og foreninger som pr. år bidrar med frivillig 

innsats tilsvarende ……………………….. I tillegg er det mange frivillige som bidrar utenfor etablerte 

lag og foreninger. Den største frivillige sysselsettingen er innen kultur og fritid, særlig idrett og 

sosiale foreninger.  

9.1 Problemstillinger 

Økonomi 

Mye av kultur og idrett og andre typer sosiale aktiviteter drives av frivillige. For mange lag- og 

foreninger er arbeidsinnsatsen betydelig for å få den økonomiske kabalen til å gå opp. Kjøp av 

varer og tjenester og leie av lokaler og anlegg er for mange store utgiftsposter. I de fleste tilfellene 

skapes det betydelige verdier i andre enden, men dette er inntekter som aldri blir del av 

statistikkene eks forebyggende arbeid for uheldig livsførsel for barn og unge, sosiale møteplasser 

for elder som hindrer eller utsetter behovene for offentlig innsats innenfor pleie og omsorg. 

Inntektene knyttet til det frivillige arbeidet kommer i hovedsak fra brukerbetaling (eks 

treningsavgift-kontingent), fra salg av billetter til arrangementer eller fra sponsorer. Det er 

sannsynlig at det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for at den frivillige innsatsen kan gå 

mer til produksjon og aktivitet enn til organisering, administrasjon og å få den økonomiske 

kabalen til å gå opp. 

Anerkjennelse 
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Å bli sett og hørt – satt pris på – er god motivasjon for mange. Ikke minst gjelder dette den 

frivillige innsatsen i Nordreisa. ……….. 

Lokaler, anlegg og kompetanse   

Kommunens ansvar som praktisk tilrettelegger for frivillighet. Hva, og hvordan? 

9.2 Idrett 

Den organiserte idretten i Nordreisa har i 1186 medlemmer (2010). Idretten organiserer i stor 

grad barn og unge. I figur 3 ser vi at det er svært mange i alle aldersgruppene som er organisert i 

idretten. Vi ser også ganske store endringer fra 2001 og til 2010. Det er flere av de minste barna, 

dvs under 12 år, som er organisert i idretten, og det er til dels betydelig færre (19%) av 

ungdommene som er organisert i idretten. 

Tabell 4: Andelen av årsgruppene som er medlem i idrettslag 2001,  

2005 og 2010 

Årsgruppe 2001 2005 2010

0-5 år 8 % 22 % 24 %

6-12 år 55 % 85 % 88 %

13-19 år 81 % 90 % 69 %  

Selv om fotball (508), Ski (257) og Håndball (120) er de aktivitetene som organiserer flest, så er 

det en lang rekke aktiviteter å velge i pr 2010. Det finnes pr 2010 også tilbud innenfor friidrett, 

ridning, kickboksing, tae-kwondo, motorsport, skiskyting, dykking og hundekjøring. 

9.3 Kultur 

Bakteppet for utøvelse av kultur i Nordreisa kommune er men enn 100 år med norsk 

kommuneforvaltning (formannskapsloven) hvor fornorskning var en rammebetingelse for 

kommunens tilrettelegging og forvaltning for alle sektorer, inkludert kultur. Ved vitalisering av 

kvensk kultur og samisk kultur i Nord-Troms sammen med ny og dypere forståelse for bl.a den 

læstadianske bevegelsens rolle , er det satt nytt fokus på hvordan beskrive og hvorfor er det viktig 

å beskrive vår identitet. Utøvelse av kulturvirksomhet er med på å skape vår identitet, eller mer 

spesifisert som stedsidentitet. Graden av åpenhet i vår stedsidentitet , hvordan inkludere flere 

kulturer inn i vårt samfunn ,har stor betydning for vår attraktivitet.  Det bør drøftes om utøvelse 

og tilbud på kultur og arenaer for utøvelse av kultur har betydning for vår attraktivitet, folkehelse 

og økonomi. 

Opplæringsloven og kulturloven er lovgrunnlaget for kommunen kulturarbeid. Det bør drøftes 

hvilken rolle ,formål og mål kulturskolen skal ha i kommuneplanen. Skal skole og kulturskolen 

utdanne utøver for framføring av kunstneriske innslag ved store og små anledninger eller skal 

kultur og kulturskolen være en del av kommunen strategiske arbeid for økt attraktivitet, 

folkehelse og økonomi?  
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En plan for vårt utdanningsløp forutsettes forankret i lokale læreplaner hvor utøvelse av lokal og 

regional kultur må være verktøyet som skaper forankring, identitet og sjøltillit. 

 Kulturkolen er en lokal resurssenter for alle nivå i utdanningsløpet og bør inntas som et 

grunnleggende element i utforming av lokale læreplaner. 

 Historien viser at Nordreisa-samfunnet har vært et flerkulturelt samfunn . Kulturskolen kan bidra 

til en multikulturell samfunnsutvikling som tiltak for økt tilflytting og attraktivitet.  

9.4 Friluftsliv 

I møtet mellom mennesket og natur, mellom det samiske, kvenske og det norske har friluftslivet 

vært blidt en viktig del av Nordreisas stedsidentitet. Både for fastboende, besøkende og tilflyttede 

er friluftslivet viktig identitetsskaper. Kunnskap sier også at friluftsliv har positivt betydning for 

folkehelsen. Virkningen er positiv både for fysisk og psykisk helse. I ny lov om folkehelse , 

samhandlingsreformen, er utøvelse av friluftsliv meget viktig som forebyggende tiltak for bedre  

folkehelsen. 

 

9.5 Andre frivillige organisasjoner 

Røde Kors. Norsk folkehjelp. Heimevernet. Pasienthjelpa. Frivillighetsentralen. Forreningen 

Norden 

Deres rolle  

- som kontaktskapere 

- som omdømmedannere 

 

9.6 Mål for frivillighetspolitikken. Kultur, idrett og friluftsliv 

 

9.7 Kultur, idrett og friluftsliv i arealplan 

 

Idrettsanlegg i sentrumsområdet 

Anleggssituasjonen i kommunen er grei sett ut fra antall anlegg. Det er registrert ca 90 anlegg i 

stort og smått.  Den tekniske kvaliteten på disse er varierende fra god til veldig nedslitt. Mange 

anlegg eies av idrettslagene selv og det er gjort, og gjøres, en betydelig innsats for å bygge, 

videreutvikle og drifte anleggene. Det er allikevel behov for nye anlegg i hele kommunen. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet – anleggsdelen- behandles i 2011 hvor det er oppsummert. 

(tas dette med her?) 
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I sentrumsområdet finnes de fleste store sentralanleggene for kommunen. Planprosessen har 

avdekket et behov for å drøfte langsiktige strategier for anleggssatsingen knyttet til sentralanlegg 

eller større anlegg med store investeringer.  I dag har vi følgende større anlegg i sentrum; 

- Ski- og skiskytteranlegg i Saga 

- Sentralanlegget Storslett Vest- Flomstad med hopp, fotball, friidrett og idrettshall 

- Ridesenter på Tømmernes 

- Svømmehallen på Storslett 

 

I planprosessen er det avdekket behov for følgende; 

- Øke kvaliteten på skiskytteranlegget og stadionområdet i Saga 

- Restaurering eller nybygg svømmehall 

- Fotballhall 

- Trav- og hestesportsanlegg 

- Alpin og/eller skileikanlegg med utgangspunkt i Saga 

- Gymsal ved Moan skole 

- Restaurering eller nybygg gymsalen ved Storslett skole 

 

Lokalisering av de enkelte anlegg er i noen tilfeller gitt, mens det for andre fremkommer flere 

alternative lokaliseringer. Hvis det er mulig å se samlet på plassering av anlegg i forhold til 

hverandre, kan det være mulig å dra ut synergier som gjør at anleggene får større merverdi ut 

over den ordinære bruken og en spesifikk brukergruppe eks ved felles garderobeanlegg, felles 

klubbhus o.l. Videre kan det være områder som er attraktiv for annen bruk som aktualiserer 

behovet for en samlet og overordnet strategi. Her legges frem flere alternative hovedstrategier; 

 

1. Videreutvikle sentralanlegget anlegg.  

a. Videreutvikle sentralanlegget så mye som mulig. Finne tomt til fotballhall i området 

ved idrettshallen. Ta i bruk hoppanlegget til skileikaktivtet.  

b. Travbane på Gorosomoen, mulighet for også annen bruk (eks messeområde, 

arrangementer mv) 

c. Videreutvikle skianlegget ved saga, særlig stadionområdet, skiskyting og alpint/skileik 

(evnt. i kombinasjon med Hoppbakken). 
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d. Svømmehall ved dagens lokalisering. Adkomst til (c) over ny skibru 

e. Gymsal ved Moan skole. 

 

Problemstillinger og muligheter ved alternativet 

- Hovedvannledningen går i dag rett gjennom deler av det området som kan være 

aktuell for fotballhall, dvs i friområdet bak idrettshallen/NVGS. Det vil øke kostnaden 

for tiltaket med anslagsvis Kr 600´ - 1 mill ved at ledningen ikke kan bygges over 

ledningen. Det er i det hele tatt trangt mellom fjellet og dagens bebyggelse.  

- Muligens synergier mellom fotballhall,NVGS og idrettshallen 

 

2. Spredning og delvis omdisponering av arealet ved sentralanlegget 

a. Omdisponere deler av arealet i sentralanlegget til andre formål (næring). Sanere 

hoppanlegget. Finne tomt til fotballhall ved Lundejordet / Moan skole. 

b. Travbane på Gorosomoen, mulighet for også annen bruk (eks messeområde, 

arrangementer mv) 

c. Videreutvikle skianlegget ved saga, særlig stadionområdet, skiskyting og alpint/skileik 

(evnt. i kombinasjon med Hoppbakken). 

d. Svømmehall ved dagens lokalisering. Adkomst til (c) over ny skibru. 

 

Problemstillinger og muligheter ved alternativet 

- Det gis rom for omdisponering av noe idrettsareal til fordel for andre formål, eks 

næringsformål. Kan berøre bruk av hoppanlegget som medfører tilbakebetaling av 

tilskudd. Sum usikkert. 

 

3. Nytt ”sentralanlegg” Gorosomoen 

a. Omdisponere hele eller deler av arealet i sentralanlegget til andre formål (næring). 

Sanere hoppanlegget. Finne tomt til fotballhall på Gorosomoan. Anleggsmessige 

synergier med (b) 

b. Travbane på Gorosomoen, mulighet for også annen bruk (eks messeområde, 

arrangementer mv). Sørge for skiadkomst over skibru til (c) 

c. skianlegget ved saga, videreutvikles særlig stadionområdet, skiskyting og 

alpint/skileik (evnt. i kombinasjon med Hoppbakken). 
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d. Svømmehall ved dagens lokalisering 

e. Gymsal ved Moan skole 

 

4. Nytt ”sentralanlegg” ved Saga 

a.  Omdisponere hele eller deler av arealet i sentralanlegget til andre formål (næring). 

Sanere hoppanlegget. Finne tomt til fotballhall i Saga.  

b. Travbane på Gorosomoen, mulighet for også annen bruk (eks messeområde, 

arrangementer mv). 

c. skianlegget ved saga, videreutvikles særlig stadionområdet, skiskyting og 

alpint/skileik (evnt. i kombinasjon med Hoppbakken). 

d. Svømmehall ved dagens lokalisering. Adkomst til (c) over ny skibru 

e. Gymsal ved Moan skole 

 

 

 

10. Helse-, omsorgs- og sosialpolitikk 

Helse, omsorg og sosial tjenestene i Nordreisa er sortert under levekårsutvalget. Disse tjenestene 

utføres av en rekke enheter….. 

10.1 Kommunale helsetjenester 

10.2 Pleie og omsorg 

Pleie og omsorgstjenestene i Nordreisa omfatter institusjonstjenester (x enheter), 

hjemmetjenester (xx enheter) og omsorgstjenester (xx enh). I 2010 er det om lag 36 % av 

kommunens netto driftsutgifter knyttet til disse tjenestene (KOSTRA). Av dette er 51% utgifter til 

institusjoner, 47% tjenester til hjemmeboende og 2% til aktivisering/støttetjenester. I 2010 

leverer Nordreisa kommune pleie og omsorgstjenester tilsvarende Kr 16600,- pr innbygger. 

Sykehjemmene har 58.9 årsverk, hjemmetjenesten har 43.5 (i dette tallet ligger også psykiatrien 

med 13.8 årsverk ) 

Status 

• Hjemmetjenesten består av 4 soner, Storslett sone, Distrikt sone, psykiatrien og 

miljøarbeidertjenesten. 
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• Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand uansett alder 

og bosted.  

• Tjenesten omfatter praktisk bistand, hjemmesykepleie og hjelp til mennesker med psykiske 

problemer. Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare 

dagliglivets gjøremål.  

• Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand.  

• Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk 

hjelp.  

• Under enheten ligger også omsorgslønn, privat avlastning, støttekontakt, TT- kort, 

parkeringskort og ledsagerbevis. 

• Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke, mennesker med psykiske lidelser og mennesker 

med ulike funksjonsnedsettelser. 

• Tjenesten har 43.5 årsverk, fordelt på 58 ansatte. I enheten er det sykepleiere, psykiatrisk 

sykepleiere, kreftsykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og assistent.  

• Gjennomsnittsalderen til ansatte i tjenesten er 49.52 år. 

• Det har vært en økning i antall brukere og mengde hjelp som de får det siste året. 

• Tjenesten har i mange år brukt ca. 3 stillinger til kjøring, dette ut fra at kommunen er stor 

geografisk og at kommunen har en desentralisert bosetting.  

 

Problemstillinger/utfordringer 

• Antall innbyggere over 67 år er økende fra mot 2030 

• Det har ikke vært og er ikke planlagt en økning i antall ansatte i hjemmetjenesten sett i lys av 

første punkt. 

• Samhandlingsreformen vil føre til en raskere utskriving fra sykehus og derfor sykere brukere i 

hjemmene. 

• Samhandlingsreformen vil føre med seg komplisert og spesialisert behandling i hjemmene. 

• Kommunen har ikke en fullgod omsorgstrapp, mangler omsorgsboliger med heldøgnspleie 

for eldre 

• Gjennomsnittalderen blant ansatte er nesten 50 år og det er store rekrutteringsproblemer 

• Stadig yngre brukere som krever store kunnskaper og mange ressurser 
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Mål 

• Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune har som målsetting at de som trenger bistand skal få 

det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at de som trenger det kan bo 

hjemme lengst mulig. 

• Hjemmetjenesten skal gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehovene til den 

enkelte. 

 

 

   

 

10.2.1 Tjenestebehovet i planperioden 

Det framtidige tjenestebehovet innenfor pleie og omsorg avhenger av svært mange faktorer. I 

denne beregningen tas utgangspunkt i tjenesteomfanget i 2010 for hjemmetjenester i 

aldersgruppene 67-79 år og 80+, samt institusjonsplasser for innbyggere over 80 år10 (KOSTRA). 

Disse beregningene gir ikke et eksakt fremtidig behov, men en kalkyle for endringer og behov i 

den sammenheng. Det er verdt å merke seg at kalkylen ikke tar hensyn til evnt endringer i pleie og 

omsorgsbehov for personer under 67 år.  

Tabell 5: Kalkyler for fremtidig behov for hjemmetjenester for aldersgrupper 67-79 og 80+ 

Kalkyler hjemmetjenester 2011 2015 2020 2025 2030 

Mottakere 67-79 år (8% dekning) 39 48 56 58 53 

Mottakere 80+ år (37% dekning) 75 76 77 90 115 

Mottakere over 67 år 114 124 133 148 168 

 

Endring ant mottakere sett fra 2010  10 18 34 54 

 

Endring ant mottakere i % sett fra 2010  9 % 16 % 30 % 47 % 

   

Tabell 6 antyder et økende behov for hjemmetjenester utover i planperioden. Sett fra 2010 kan vi 

anslå opp mot 20% (18 personer) økning av behovet innen 12 år og inn til 50% økning (54 

                                                           
10

 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 
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personer) av behovet innen 18 år. Beregningen legger kun til grunn en økning som konsekvens av 

folketallsendring i de nevnte aldersgrupper.  

Det er et uttalt nasjonalpolitisk mål at så mange som mulig skal få sitt bistandsbehov dekket av 

hjemmebaserte tjenester. Det er derfor grunn til å tro at tabellen over representerer et 

minimumstall. 

Med utgangpunkt i folketallet for personer over 80 år og en dekningsgrad på 23%, anslår vi at 

økningen i behov for institusjonsplasser vil være lavt de neste 8 år (2020). Fra 13-18 år frem i tid 

vil imidlertid behovet anslagsvis øke med mellom 20% til 55% eller 11 til 28 personer. Dette er 

oppsummert i tabellen under. 

 

 

Tabell 6: Kalkyle for fremtidig behov for plasser i institusjoner for aldersgrupper 80+ 

Kalkyle institusjoner 2011 2015 2020 2025 2030 

Antall plasser i institusjon (23%) 80+ 52 53 53 63 80 

Endring ant mottakere sett fra 2010  1 1 11 28 

Endring ant mottakere i % sett fra 2010    21 % 53 % 

 

De fremtidige økonomiske implikasjonene for økningen i tjenestebehov er vanskelig å beregne bla 

fordi det er mange usikre faktorer. Vi kan allikevel synliggjøre de økonomiske virkningene med å 

ta utgangspunkt i fremtidig behov og se hva kostnadene ville vært hvis dette var situasjonen i dag.  

Hvis beregningene over slår til kan vi hevde at tjenestebehovet innen pleie og omsorg vil øke med 

20-30 % mot 2025 (13 år) og ca 50% mot 2030 (18 år). I 2010 utgjør kostnadene ca kr 16 500 kr pr 

innbygger (4700 personer). Det utgjør totalt ca Kr 80 mill. Med et 25% større tjenestebehov og 

tilsvarende driftsutgifter ville utgiftene vært 20 mill større og for 50% større behov/kostnader Kr 

40 mill mer eller over 10% av det totale kommunebudsjettet i 2010. 

De endringene vi står ovenfor vil ha betydning også for bemanningssituasjonen. I dag har vi i alt 

xxx stillinger knyttet til pleie og omsorg. Det utgjør ca xx stillinger pr innbygger over 67 år. Hvis 

nivået opprettholdes til 2025 og 2030 vil behovet for nye stillinger innen pleie og omsorg bli hhv 

xx i 2025 og xx i 2030 sett ut fra 2011. 

Endringene i folketall for aldersgruppene over 67 år vil etter all sannsynlighet bety at behovene 

for kommunale pleie- og omsorgstjenestene vil øke i planperioden. Vi har holdepunkter for å 

hevde at en videreføring av dagens tjenestenivå vil bety at disse tjenestene vil ta en betydelig 

større del av det totale budsjettet- kanskje så mye som opp mot 45 - 50% av de totale utgiftene til 

kommunen. Det igjen betyr at andre sektorer, tjenester/utgifter må reduseres tilsvarende. I 

motsatt fall må tjenesteleveransen innen pleie og omsorg måtte reduseres, dvs ikke økes 

betydelig sett ut fra dagens nivå.  
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10.2.2 Sosialtjenester 

 

10.2.3 Ikke kommunale helsetjenester 

Vertskapsrollen 

10.2.4 Mål for helse-, omsorgs- og sosialpolitikk 

 

 

 

11. Infrastruktur og samferdselspolitikk 

Dette kapittelet tar for seg både samferdselspolitikken som er politikk knyttet til vei, kollektiv og 

transport mv. Infrastruktur omfatter bredbånd, kommunale bygg, energi , gravlund mv 

11.1 Politikk for FDV av kommunale bygg og anlegg 

Status og problemstilinger 

Kommunens samlede verdi på fast eiendom og anlegg var pr. 2010 vel 400 mill. 

kroner.(Årsregnskap 2010 Balanse)  Kommunens plan for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)  

for sine bygg og anlegg omfatter Vedlikeholdsplan for  kommunale bygg for perioden 2011-2014, 

GIS (grafisk informasjonsystem) for oversikt over vann-og avløpsanlegg , gatelysanlegg, Komtec  

for FVD av vann og avløpsanlegg og  matrikkel-informasjon med informasjon om kommunale og 

private eiendommer med deres lokalisering , størrelse , eventuelt  areal og type bygge på 

eiendommene.  Kommunen har i 2010 etablert  FDV-it- system for FDV av bygg (Holte Byggdata).  

Det foreligger ikke en samlet oversikt over uteareal som parker og friareal, gang- og sykkelveger , 

stier og off. uteplasser om forvaltes av kommunen. 

Uten vedlikehold og oppgradering reduseres verdien kommunens bygg og anlegg med anslagsvis  

10 mill kr. pr år med antatt levetid på 40 år. Nordreisa kommune bruker ca. 20%  ( 25kr/m2/år) av 

anbefalt vedlikeholdskostnad (90-130kr/m2/år) på sine 34000m2 bygg og anlegg.  Et fullverdig 

vedlikehold koster ca 3,5 mill pr år. For denne kostnaden kan kommunen ”reddet” 10 mill kr og 

har i et langsiktig perspektiv spart 6,5 mill kr pr år.  

 Dagens politikk for FDV av vann- og avløp er selvkost-prinsippet, dvs. at bruker betaler det det 

koster.  

Mål og strategi for FDV og service (S) og planbehov. 
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Nordreisa kommune har gode system for FDV og godt oversikt over sine bygg og anlegg , men 

mangler en  overordnet politikk for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale bygg og 

anlegg.  Det beskrives  ikke mål og strategi i gjelden planer . 

Det foreligger ikke en vurdering av behov for arealer, bygg og service i forhold til kommunen 

ytelsesbehov og avtalt tjenestebehov. Dekker eksisterende  34000m2 bygningsareal kommunens 

behov eller er det for lite eller for mye areal ? Hvor mye areal leies til kommunens behov  og er 

leieforholdene i henhold til kommunens  FDV-politikk? Skal eventuelle behov for mer areal  gjøres 

gjennom leie eller bygging av egne bygg ?  

Hva er konsekvensen av dagens FDV-politikk ?    

Et  eksempel  på konsekvens av for lite vedlikehold er Storslett svømmehall som sannsynligvis står 

foran en sanering, dvs. dens verdi er tilnærmet null eller negativ .  Kostnad for ny svømmehall og 

oppgradering av samfunnshus/gymsal ( ca 1750m2) er ca.50-60 mill kr. Byggets levetid til nå er vel 

40 år. Byggets verdi har med andre ord falt i verdi med ca 1,2 mill kr pr.år. Ved vedlikehold / 

oppgradering på ca. 150kr/m2/år tilsvarende 260 000kr pr år ville byggets verdi  i  dag vært nær 

50-60 mill kr. 

Hvordan kan en mer effektiv forvaltning av bygg- og anlegg ha positiv betydning for vår 

attraktivitet, velferd og økonomi? Vil en langsiktig plan for FDV for bygg- og anlegg ,   mer 

helhetlig FDV- system og økt kompetanse være positivt for vår attraktivitet, folkehelse og 

økonomi?  

Mål og strategi for FDV og service (S) 

• Opprettholde verdi på kommunale bygg og anlegg 

• Til en hver tid  å ha tilgjengelig  riktig mengde,  rasjonelle , moderne og effektive bygg og 

anlegg for å utføre de tjeneseter kommunen ønsker å gi. 

Strategi for å oppnå målene er etablering av et helhetlig FDV-system og økt og høgere 

kompetanse innen FDV. 

 

11.2 Riksveier og veiløsning i sentrum (Oppdateres GL) 

E6 er den viktigste transportåren i Nordreisa og har en årsdøgnstrafikk på mellom xxxx og xxxx. 

Sommerstid er trafikken betydelig større enn vinterstid. Strekningen mellom xx har mest. Dette er 

et utrykk for at lokaltrafikken utgjør mye av trafikkbelastningen året sett under ett. E6 er teknisk 

sett først og fremst tilpasset raskest mulig transport. Samtidig er E6 på visse strekninger i Storslett 

og Sørkjosen svært viktig for lokal transport og også som viktig del av sentrum. I arbeidet med 

stedsutviklingsplanen fra 2003 ble det avdekket klare problemstillinger knyttet til at veien tar 

veldig mye plass og påvirker både opplevelsen av sentrum så vel som rent praktisk ifht oppphold 

og myke trafikkanter og mulighet for stopp for veifarende.  Det er flere flaskehalser mht sikkerhet 

og trivsel hvor det er utarbeidet konkrete tiltaksplaner for forbedringer.  
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Det har vært jobbet med ulike løsninger for omlegging av E6 gjennom årene. I en gjeldende 

kommuneplanen fra 1991 er det vedtatt ny E6 fra Langslett – Flatvoll i tunell fra Langslett – 

Sørkjosen,  delvis vei i dagen og to tuneller i fjellet mellom Sørkjosen og Leirbukt, vei over Laitakka 

– Reisaelva og øvre del av Kvænnes til Flatvoll. I tillegg har det foreligget planer om føring av E6 

langs flyplasstranda. Deler av dette forslaget er fortsatt gjeldende formelt sett ved at 

reguleringsplan for Sørkjosen øst har denne veiløsningen. 

Av de nevnte planer er det i dag kun E6 mellom Langslett og Sørkjosen som er aktuell å 

gjennomføre. De øvrige planene som foreligger er ikke gjennomførbar mht dagens tekniske krav 

og miljøkrav. Det betyr at det må kjøres nye planprosesser hvor også flere alternativer må 

vurderes, herunder utvikling opprusting av dagens veg11.  

 

Trafikksituasjon  mot 2030. 

Fram mot 2030 forventes det en trafikkøkning på E6 fra 1700 ÅDT i dag til ca. 1900 ÅDT ved år 

2030 hvorav tungtrafikkandel  vil utgjøre ca. 15 – 20%  (Kilde: Planbeskrivelse reguleringsplan for 

E6 Reisafjellet utarbeidet av SVV). Trafikktetthet på ca. 2000 ÅDT i gjennomsnitt og XXXX er ikke 

ansett som stor/mye trafikk. Gjennomgangstrafikk på 10-14000 ÅDT (Alta sentrum) aktualiserer 

vegens framkommelighet og trafikksikkerhet.  

Det foreligger 4 ideer for ny vegløsning i Storslett/Sørkjosen området: 

Alternativ  0 :  Dagen situasjon opprettholdes 

Alternativ  1 :  Miljøprioritert gjennomkjøring 

Alternativ  2:   Avkjøring ved Betestadvegen , bru over Reisaelva nord for Båtnes og til kryss 

ved Hansabakken 

Alternativ  3:   Vei over Laitakka – Reisaelva og øvre del av Kvænnes til Flatvoll. I tillegg har 

det foreligget planer om føring av E6 langs flyplasstranda. Deler av dette forslaget er fortsatt 

gjeldende formelt sett ved at reguleringsplan for Sørkjosen øst har denne veiløsningen. Statens 

vegvesen har i brev av xx.xx.xxxx anbefalt Nordreisa kommune å …… 

 

Drøfting av alternative vegløsninger. 

                                                           
11

 Vurdering fra Statens vegvesen i brev av xx.xx.xxxx 
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Samferdsel

Riksvei E6 og vegløsning i sentrum mot 2030

15-20 % trafikkøkning mot 2030
2012:  1700 ÅDT
2030 : 1900 ÅDT – 15-20% tungtrafikk

•Trafikksikkerhet
•Framkommelighet
•Stedsutvikling

•Alt 1987:
•Alt 0: Som i dag
•Alt 1:
•Alt 2:

Ny trasse ?

 

Figur 6: Ideer for evnt nye riksvegtraséer . Plansituasjon pr. 2012 

  

Alternative riksvegtrasseer 

I arbeidet med stedsutviklingsplanen fra 2003 ble det avdekket klare problemstillinger knyttet til 

at veien tar veldig mye plass og påvirker både opplevelsen av sentrum så vel som rent praktisk ifht 

opphold og myke trafikkanter og mulighet for stopp for veifarende.  Det er flere flaskehalser mht 

sikkerhet og trivsel hvor det er utarbeidet konkrete tiltaksplaner for forbedringer. Ved en 

langsiktig vurdering i 2012 mot 2030 ser vi følgende plansituasjon:  

- Økt trafikkmengde, redusert trafikksikkerhet  

- Nytt og større havneområde 

- Lengre og større flyplass 

- Utbygging av Rovdas boligfelt; mer lokaltrafikk 

- Stedsutvikling: Nasjonalparklandsbyen, Kvennes friluftsområder , ny kirkegård , ny 

campingplass, kollektivknutepunkt, endret senterstruktur  
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Plansituasjon 

Det foreligger ingen regional vegplan for Nord-Troms. Kommunen i Nord-Troms har i de siste 

årene  erfart at redusert framkommelighet og ikke tilfredsstillende trafikksikkerhet hindrer 

næringsutvikling og reduserer kommunenes attraktivitet som bo-og arebeidsplass. Nord-Troms 

har i perioder opp til et døgn vært isolert fra det øvrige Norge og hvor ca 400 km omkjøring via 

Finland er eneste alternativ for omkjøring. Nasjonal Transportplan (NTP), Fylkevegplanen og 

Vegvesnets handlingsplan viser framtidig vegutbygging. Pr. i dag er E6-tunell gjennom 

Nordnesfjellet og Sørkjosfjellet med i disse planene. Kvænangsfjellets framkommelighet om 

vinteren og det øvrige stamvegnetts framkommelighet i Nord-Troms er ikke behandle gjeldende 

vegplaner.   

Plansituasjonen viser at valg av alternativ vil sette sterk føring på utviklingsretningen for Storslett 

/Sørkjosen som regionsenter  , Nasjonalparklandsbyen og kommunesenter. 

Valgt strategi vil bli innarbeidet  i kommunens arealplan som er under revidering. 

 

11.3 Kommunale veier og veilys 

Nordreisa kommune eier og har driftsansvar for ca 125 km vei.  Det tilsvarer ca 26 meter vei pr 

innbygger. I 2009 koster vedlikeholdet av veier (netto driftsutgifter) ca 8,2 mill. Det tilsvarer om 

lag Kr 1700,- pr innbygger / år eller Kr 65 000,- pr km vei pr år.  

Teknisk avdeling har vurdert tilsanden på det kommunale veinettet som følger 

Tilstandsklasse 1 – God   42% 

Tilstandsklasse 2 - Tilfredsstillende  29% 

Tilstandsklasse 3 - dårlig  29% 

Det betyr at om lag 30 km av det kommunale veinettet har dårlig tilstand og at 70% er vurdert 

som tilfredsstillende eller god (vurdering pr 2011). 

Det er forventet økte driftskostnader knyttet til vedlikehold. Dette gjelder særlig de strekningene 

hvor private entreprenører utfører arbeidet. Økningen fra 2011-2012 ……………… 

Selv om kommunen har lave kostnader på vedlikehold av veinettet målt i kr/km, så bør det gjøres 

en samlet vurdering om det er hensiktsmessig å redusere eller legge ned vedlikehold på enkelte 

veistrekninger. I dette må ligge en vurdering av kostnadene opp mot samfunnsnytten,  herunder 

nytten for beboere og/eller grunneiere.  

Har vi konkrete forslag? 

Nordreisa kommune har pr 2012 drifts- og vedlikeholdsutgifter på ca Kr 2 mill for om lag 2200 

lyspunkter. De lyspunktene som inneholdt PCB (eldre enn 1985) har blitt skiftet ut de siste årene. 
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Det er allikevel fortsatt en del punkter bygget i perioden 1985-95 som er i dårlig stand og som har 

relativt store kostnader til vedlikehold. Det utgjør ca 400 kr pr lyspunkt /år.  

I 2012 utarbeides en overordnet FDV plan for veilys. I dette kan avklares bla hvor store 

investeringer som må gjøres for at lys langs riksveiene kan tas over av Statens vegvesen 

(forutsetter at kravene til kvalitet oppfylles). 

 

11.4 Vann og avløp 

Nordreisa kommune har i perioden 2008-2012 investert betydelige beløp i opprusting og 

nybygging av vann og avløpsnettet. Dette har vært helt nødvendige investeringer for å sikre 

tilstrekkelig god vannkvalitet samt for å ha tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet. Hvis disse 

investeringene ikke hadde vært gjennomført hadde det i praksis ført til byggestopp i 

Storlettområdet. 

I dag er det påbudt tilkobling til avløpsnettet i den grad det finnes.  

For vann er det foreløpig ikke slike generelle krav. Det er avdekket at xx av hustandene som har 

mulighet for tilkobling på vann nettet har valgt å ikke koble seg på. Økonimisk sett betyr det at 

bare de som kobler seg på betaler- altså færre å dele kostnadene på. Det må vurderes å innføre 

tvungen tilkobling.  

11.5 Kommunale bygg 

Nordreisa kommune eier og drifter i dag om lag 34 000 m2 bygningsmasse. Kommunestyret er 

byggeier, mens rådmannen er byggforvalter. Kommunale bygg som skoler, barnehager , sykehjem 

skal dekke kommune behov for lokaler for å utøve sine tjenester for kommunens beboer. Dette 

behovet kan dekkes enten ved å eie eller ved å leie. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) har 

som mål å til enhver tid å ha nødvendig bygningsmasse med tilfredsstillende kvalitet og standard. 

 

11.5.1 Vurdering av tilstand 

Det er gjennomført en overordnet tilstandsvurdering for den kommunale bygningsmassen. Den 

viser tilstand basert på en vurdering av hvor store investeringer som er nødvendig for å oppnå en 

akseptabel bruksstandard for den bruken byggene har i dag i 4 kategorier (vurdering pr 2011). 

Sanering / nybygg anbefalt 2 bygg  2374 m2  8 % av total bygningsmasse 

Store investeringer  7 bygg  13470 m2 46 % av total bygningsmasse 

Mindre investeringer 12 bygg  9530m2  32 % av total bygningsmasse 

Ingen vesentlige behov 4 bygg  4045 m2 14 % av total bygningsmasse 
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11.5.2 Forvaltning, drift og vedlikehold 

En god og tilstrekkelig innsats på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygningsmasse er med 

på å bevare bygningers kvalitet og verdi i et livsløpsperspektiv. Statlige normer angir et årlig FDV 

behov tilsvarende mellom 90 og 130 kr/ m2 bygningsmasse (avhengig av type bygg). Nordreisa 

kommune har i en årrekke nedprioritert FDV innsats på bygningsmassen og har i dag utlegg på om 

lag 25 kr/m2/år. Samlet har dette gitt en situasjon hvor en stor del av bygningsmassen er av dårlig 

eller svært dårlig kvalitet. I tabellen over gis en overordnet vurdering av tilstanden på den 

kommunale bygningsmassen mht kriteriene ….., ……, …….. 

11.5.3 Kommunen som eier av bygg utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 

I tabellen xx gis en oversikt på hvilke bygg kommunen eier og drifter. Ut fra denne tabellen kan 

leses at det er xxxm2 bygningsmasse som kan vurderes til å ligge utenfor det ordinære 

kommunale ansvarsområde. Det er ulike årsaker tilat kommunen har påtatt seg eierskapet til 

disse, men det er et fellestrekk at det inngår i kommunens rolle som næringsaktør og som 

tilrettelegger for næringslivet. Det knyttes kostnader til FDV på denne bygningsmasen på ca xxxx 

kr/år (gitt utgifter på 25 kr/m2/år) Det bør gjøres en konkret vurdering mht det videre eierskapet 

til disse byggene.  

11.6 Samferdsel og kollektiv 

Samferdselstilbud og kollektivtilbudet er sterkt tilknyttet senterstruktur både på lokalt og 

regionalt nivå. Tilbudenes omfang og kvalitet påvirker vår attraktivitet og bofasthet .  Det samlede 

kommunikasjonstilbudet fra flytilbudet  til det lokalt kollektivtilbud har stor betydning for folks 

valg av bosted. Godt tilbud åpner for ”mobile praksiser” og flerstedstilknytning. For en 

distriktskommune som Nordreisa er det viktig å få lov til å være mobil. Et dårlig samferdselstilbud 

bidrar til en negativ bofasthet og dermed redusert attraktivitet .   

Et helhetlig og attraktivt samferdselstilbud omfatter service og terminaltilbud ved  sentrale byer 

som Troms og Oslo og Alta til ”under-reisen-opplevelser” på fly, ferger , hurtigbåter og busser. 

Lokale terminalforhold og deres kvalitet og service er viktige faktorer i vårt omdømmearbeide; 

hvordan tar vi imot folke og hvordan ønsker vi dem ”god reise”.   

Folks opplevelse av kollektivknutepunkt som bussholdeplasser, flyplassterminaler og 

hurtigbåtterminaler  er viktig del av deres opplevelse av sted og samfunnet det kommer til eller 

reiser fra. 

Kommunen politikk for samferdsel og kollektivtilbud bør være et viktig virkemiddel og en del av 

kommunens strategi for hvordan gjøres oss attraktiv.    

11.7 Havner 

Den nasjonale havnestrukturen består i dag av fem utpekte havner og 32 stamnettshavner. 

Resten betegnes lokale havner, fiskerihavner, fritidsbåthavner og lignende. Næringslivets krav til 

sjøtransport i dør-til-dør transportkjeder er i endring, og drives blant annet av behov for å 

redusere kostnader og ledetid. Samtidig settes det strengere krav til sikkerhet og sporbarhet av 

gods. Nærmeste stamnetthavner for Nordreisa er Tromsø og Alta. 
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Kommunale havner i Nordreisa er Sørkjosen havn  og fiskerihavn og Oksfjord  fiskerihavn.  I 

Sørkjosen havn er det også dypvannskai.   Nordreisa kommune står foran storer prosjekt tilknyttet 

utbygging av infrastruktur. Ny E6-tunell gjennom Sørkjosfjellet og Nordnesfjellet i Kåfjord samt 

utbedringer av E6 både mot Tromsø og Alta aktualiserer Sørkjosen som havn og knutepunkt for 

sjøveis –og landvegstransport i regionen Nord-Troms.  

Det bør drøftes  havneormådets betydning og potensiale  for næringsutvikling  i regionen ,  

lokalsamfunn og stedlig næringsliv sett i lys av plan for utvidelse av havneområdet og bedre 

vegforbindelser til Tromsø og Alta. 

11.8 Tilrettelegging og service for langtransport 

Nordreisa beliggenhet vel 3 timer kjøretur fra Tromsø og Indre troms og vel 2 timer fra Alta gjør 

regionsenteret Storslett/Sørkjosen attraktiv som stoppested for hvil og service for langtransport 

etter E6. Som en del av stedsutviklingen av og plan for  nasjonalparklandsbyen bør det legges til 

rette for et servicesenter og stoppested for langtransport og langturbusser. 

11.9 Breibånd (Oppdateres GL) 

Breibånd er infrastruktur som i dag en forutsetning for næringsvirksomhet,  utdanning , skole og 

informasjon.   

11.10 Gravlund /Kirkegård (oppdtares RB) 

 

12. Naturressurs- og miljøpolitikk 

Vassdrag, verneområder, friluftsområder, naturtyper, 

Energi og klima 

Verna vassdrag 

Nasjonale laksefjord og nasjonalt laksevassdrag 

Friluftsområder 

Naturtyper 

Viltområder 

Landbruks- og skogressurser 

Mineralressurser 

Avfall og forurensning 
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13. Risiko og sårbarhetspolitikk  

ROS 

Beredskap 

Brannberedskap 

14. Rekrutterings- og omdømmepolitikk 

15. Eierskapspolitikk 

Eierskapspolitikken skal beskrive eiernes forventninger og forventede virksomhet i  sitt selskap 

eller bedrift.  Nordreisa kommune har eierandeler i en rekke foretak. Det er til dato ikke 

utarbeidet en samlet politikk som sier noe om hvordan kommunen ønsker å forvalte eierskapet 

og heller ikke noe om hvordan foretakene kan eller skal bidra i videreutvikling av kommunen 

(både samfunnet og tjenestene) og er selskapsstrukturen optimal for Nordreisa kommune? 

 

15.1 Selskaper med kommunalt eierskap (utenfor ord komm 

virksomhet)? 

 Under følger en oversikt over selskap med virkeområde utenfor normalt kommunalt 

ansvarsområde. 

Navn Andel 

Ymber AS  16.66% 

Sappen Leirskole AS  37.74% 

Nordtro AS  50.91% 

Nordreisa Arbeidssamvirke AS  100.00% 

Avfallsservice AS  16.66% 

Komrev Nord Iks  2.05% 

Halti Nasjonalparksenter AS  52.00% 

Halti Kvenkultursenter Iks  40.00% 

 

Påvirkninsmuligheter gjennom generalforsamling og styre?Bla bla bla 
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15.2 Andre foretak 

Nordtro,  

  

Distriktsveterinæren Kvænangen Kåfjord Nordreisa og 
Skjervøy  

100.00

% 

Nordreisa Kommune Sektor for Levekår  
100.00

% 

Nordreisa Kommune Teknisk Avdeling  
100.00

% 

Ppt for Nord-troms  
100.00

% 

Nordreisa Kommune Sentraladministrasjon  
100.00

% 

Nord-troms Regionråd DA  16.66% 

Nordreisa Kommune Utviklingsavdelingen  
100.00

% 

Sykestua og Fødeavd i Nordreisa Kvænangen Kåfjord og 
Skjervø  

100.00

% 

K-sekretariatet Iks  2.14% 

Interkommunalt Arkiv Troms Iks  4.80% 

Barneverntjenesten i Nordreisa og Kvænangen  
100.00

% 

 

15.3 Andre organisasjoner med kommunal medvirkning 

 Reisa elvelag, Nord-Troms museum andre 

Ønsker kommunestyret å ha en sterkere påvirkning? Hvorfor- hvorfor ikke? 

15.4 Mål for eierskapspolitikken 

- Nordreisa kommune vil gjennom sitt eierskap  

-  

16. Regionalpolitikk – Nordreisa i Nord-Troms og Troms 

Nåsituasjon 
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Kommunene- folketall - samarbeid 

Problemstillinger 

Befolkningsutsiktene for Nord-Troms som helhet tyder på at Nordreisa holder et stabilt folketall 

mot 2025, mens flere av de andre kommunene stagnerer eller går noe tilbake. Samlet sett ser 

folketallet ut til å reduseres betydelig i denne planperioden. Dette vil også kunne påvirke 

Nordreisa negativt bla gjennom at de nærmeste kommunene utgjør et viktig omland for 

næringslivet. Særlig handelsnæringen ser ut til å dra god nytte av kunder fra nabokommunene. 

Flytteregnskapet for Nordreisa viser også at innflyttingen i stor grad kommer fra Nordtroms – 

særlig Kåfjord 

Mål 

- Nordreisa skal være en pådriver for å styrke bosetting og bla bla bla i nabokommunene 

 

16.1 Regionalt  samarbeid og regionale planer 
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17. Tjenesteutvikling 

17.1 Kommuneorganisasjonen 

Nordreisa kommune har i dag en såkalt 2-nivå modell…………..(mer kommer) 

17.2 Fokus på tjenestekvalitet 

Nordreisa kommune sin fremste og viktigste oppgave er å produsere velferdstjenester til 

befolkningen.  Er de tjenestene som produseres i og av Nordreisa kommune tjenester med høy 

kvalitet? 

Begrepet ”tjenestekvalitet” kan omfatte flere parameter, men i denne sammenhengen menes;  

1. Kvaliteten i et brukerperspektiv, altså opplevd tjenestekvalitet for mottakere av tjenestene 

2. Kvalitet på tjenesten som sådan ut fra objektive kriterier (omfang, kompetanse mv) som bla 

finnes i KOSTRA rapporteringen 

3. Kvalitet ut fra medarbeidernes ståsted (trivsel, ansvarsforhold) 

4. Kvalitet ut fra økonomiske kriterier, dvs kostnadseffektivitet  

Svaret på spørsmålet om kommunen produserer gode nok tjenester må ses i sammenheng med 

de kriteriene som er gitt over.   

I 2010 ble det i Nordreisa produsert tjenester tilsvarende Kr 46 700,- pr innbygger.  Sammenliknet 

med kommunegruppe 312 er driftsutgiftene i Nordreisa om lag Kr 5500,- lavere pr innbygger i 

2010. Gjennomsnittlig sett i perioden 2002-2010 er bildet det samme. Ut fra dette kriteriet har vi 

holdepunkter for å hevde at driften av tjenestene i Nordreisa- samlet sett - er kostnadseffektiv.  

………………….(mer kommer) 

 

17.3 Organisering av tjenestene 
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 Kommuner i Norge grupperes ifht kriterier som gjør at de kan sammenliknes. 
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