
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 19.04.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, 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 11/12 Referatsaker

FO 1/12 Interpellasjoner / spørsmål

RS 4/12 Referater til kommunestyret 2012/263

*RS 5/12 Særutskrift - Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av 
Formannskapets sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor 
pleie- og omsorg 

*DENNE REFERATSAKEN FØLGER MED I PAPIRUTGAVEN AV 

INNKALLINGEN

2011/546

*RS 6/12 Anmodning om juridisk vurdering - bruk av helseparagrafen i 
kommuneloven § 13 i sak 41/11- private pleie- og 
helsetjenesteleverandører

*DENNE REFERATSAKEN FØLGER MED I PAPIRUTGAVEN AV 

INNKALLINGEN

2011/546

RS 7/12 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 31.01.2012 –
Avfallsservice AS

2012/263

RS 8/12 Årsmelding 2011 fra Hålogaland lagmannsrett 2012/263

RS 9/12 Årsmelding 2011 Halti kvenkultursenter IKS 2012/263

RS 10/12 Årsrapport for 2011 Skatteoppkreveren i

Nordreisa

2012/593

RS 11/12 Årsmelding Halti kvenkultursenter IKS 2012/263

RS 12/12 Årsberetning med regnskap 2011 Komrev Nord 2012/263

RS 13/12 Årsmelding 2011 Nord-Troms jordskifterett 2012/263

RS 14/12 Årsrapport for farmasøytisk tilsyn for Nordreisa kommune 2012/263

RS 15/12 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salgs og 
skjenkebevillinger

2012/263

RS 16/12 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms regionråd DA 2012/263

RS 17/12 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011 2012/263

*RS 18/12 Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2012 og 
tilbakemelding vedrørende godkjenning av låneopptak

*DENNE REFERATSAKEN FØLGER MED I PAPIRUTGAVEN AV 

INNKALLINGEN

2011/4225

RS 19/12 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 20/12 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 2011/4947

RS 21/12 Melding om vedtak -  samiske rettigheter 2012/263

RS 22/12 Melding om vedtak: Valg av representant og vararepresentant til 
representantskapet i K-Sekretariatet IKS

2011/3816

RS 23/12 Valg nye medlemmer til styret i Avfallservice AS 2011/3816

RS 24/12 Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms regionråd DA 30. august 
2011

2012/263

RS 25/12 Innkalling til møte i kontrollutvalget 2011/4698

RS 26/12 Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune  - forslag til endringer i 
tobaksskadeloven

2012/274

RS 27/12 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nordreisa kommune

2012/1050

RS 28/12 Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2012 2012/550
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RS 29/12 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 2012/263

RS 30/12 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salg og 
skjenkebevillinger

2012/263

RS 31/12 Elektronisk kunnskapsprøve i alkoholloven 2012/263

RS 32/12 Møteprotokoll Fylkesrådet for funksjonshemmede 02.02.2012 2012/263

RS 33/12 Melding om vedtak: Økonomi 2012/956

RS 34/12 Sommerarbeidsplasser ved Nord-Troms Museum

Er kun referatsaker merket med «*» som følger i papirutgaven av 
innkallingen

2011/1044

PS 12/12 Rådmannsstillinga 2012/1450

PS 13/12 Sladdet versjon - Private tjenesteleverandører 
innenfor pleie- og omsorg

2011/546

PS 14/12 Samarbeidsavtale mellom Helsefaktultetet ved 
UiT og kommunene i Nord-Troms

2012/733

PS 15/12 Nasjonal transportplan 2014-23 -høring 2012/274

PS 16/12 Driftsutgifter veivedlikehold - Finansiering 2012/1269

PS 17/12 Forslag til reglement for Nordreisa nærings og 
kulturutvalg

2012/331

PS 18/12 Kommunestyre vedtak 117/11 - Valg av tilsyns-
og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak 
2011-2015 utgår

2011/3816

PS 19/12 Valg av medlem til oppnevningsutvalget for 
konfliktrådet Troms 2011-2015

2011/3816

PS 20/12 Valg av Forliksråd 2013-2016 2011/3816

PS 21/12 Valg av representant  til styrene i Helse Nord 
RHF 2011-2015

2011/3816

PS 22/12 Suppleringsoppnevning av 
lagrettmedlemmer/meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett for resten av perioden 2008-2012

2011/3816

PS 23/12 Søknad om fritak fra lederverv Rådet for 
funksjonshemmede Nordreisa kommune

2011/3816

PS 24/12 Valg av styremedlem og varamedlemmer til 
styret i NORDTRO A.S

2011/3816

PS 25/12 Søknad om fritak som 1. varamedlem -
representantskapet i Regionrådet 2011-2015

2011/3816

Orienteringer:
Avfallsservice AS vil fra kl 09:00 komme å informere Nordreisa kommunestyre om sin 
virksomhet.
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PS 11/12 Referatsaker

ee0708
Tekst i maskinskrift
Følgende referatsaker følger med i papirutgaven av innkallingen:RS 5/12 - Særutskrift - Lovlighetskontroll etter kommunelovens §59 av Formannskapets sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleieRS 6/12 - Anmodning om juridisk vurdering - bruk av helseparagrafen i kommuneloven §13 i sak 41/11 - private pleie- og helsetjenesteleverandørerRS 18/12 - Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2012 og tilbakemelding vedrørende godkjenning av låneopptak
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FO 1/12 Interpellasjoner / spørsmål   



Nordreisa kommune
Servicetorget

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

Kommunestyret

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/263-20 13991/2012 033 10.04.2012

Referater til kommunestyret 19. april 2012

1. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET
Møtedato 19.01.2012
Sak:
1/12 Referatsaker

2. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET
Møtedato: 19.01.2012
Sak:
1/12 Leieavtale Oksfjord og Straumfjord il - fotballbane i Oksfjord
2/12 Forlengelse av leieavtale Nordreisa il - kunstgressbanen
3/12 Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av Formannskapets sak 41/11 Private

tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg ( Vedlegg nr 3er U.off)
4/12 Uttalelser tariffoppgjøret 2012 – KS strategikonferanse

Møtedato: 16.02.2012
Sak:
5/12 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS
Tilleggsak
6/12 Økonomi 2012/956

Møtedato: 08.03.2012
Sak:
7/12 Årsregnskap 2011 

3. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET 

Møtedato: 23.02.2012
Sak: 
1/12 Oppretting av dagaktivitetstilbud til demente
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4. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET 
Møtedato: 20.12.11
Sak:
88/11 Referatsaker
89/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/60/3 
90/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/18/13 
91/11 Teknisk drift 
92/11 1. Behandling av detaljregulering for boligområde 1942/43/60,20 - Magnatunet.

Endring av eldre reguleringsplan Storslett Vest av 04.06.1992.
93/11 Omgjøring av privat til kommunal vei 

Møtedato: 07.02.2012
Sak:
2/12 Bruksendring av eiendom 1942/53/12 
3/12 Bruksendring av eiendom 1942/76/9 
4/12 Søknad om omdisponering av eiendom 1942/29/30 og deling av driftsenhet 1942/31/8 og

1942/29/30
5/12 Deling av eiendom 1942/29/64 
6/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4 
7/12 Revisjon av renovasjonsforskrift 
8/12 Søknad om redusert leiepris Idrettshallen 

Møtedato: 20.03.2012
Sak:
10/12 Søknad om deling av hyttetomt gnr 1942/3/6 
11/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4 
12/12 Landsbyvaktmester 
13/12 Driftsutgifter veivedlikehold - Finansiering 
Tilleggssaker
14/12 Oppstart av arbeidet med energisparekontrakter, EPC
15/12 Dispensasjon fra utnyttelsesgraden ( U-graden) for eiendommen gbr. 1942/47/290

5. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRING- OG KULTURUTVALGET
Møtedato: 09.02.2012 
Sak:
1/12 Referatsaker
2/12 Årsmelding 2011 Næringsutvalget
3/12 Forslag til reglement for Nordreisa nærings og kulturutvalg
4/12 Kommunikasjonsstrategi for Norges Nasjonalparklansdbyer
5/12 Kompetanseløp for Landsbybedrifter 
6/12 Finansiering av kommunalandel Omdømmeprosjektet.
7/12 Skisse Næringsstrategier for Nordreisa kommune 2012-2015
8/12 Tilskudd drift mottaksstasjoner i Nord-Troms 
9/12 Søknad om forprosjektstøtte- Sappen Leirskole AS – Uoff. 
10/12 Søknad om tilskudd Investering Lagerbygg – Uoff. 

Møtedato: 22.03.2012
Sak:
11/12 Referatsaker
12/12 Forprosjekt Helsehus/ Badeland
13/12 Næringsstrategier for 2012 
14/12 Helårsvertskap og områdeutvikling 
15/12 Plan for Kommunalt utviklingsfond 2012 
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6. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET
Møtedato: 15.12.2011
Sak:
4/11 Reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune

Møtedato: 17.02.2012
Sak:
1/12 Referatsaker
2/12 Innføring av 3-3 turnurs i hele avdelingen Høgegga boliger
3/12 Oppretting av dagaktivitetstilbud til demente 
4/12 Høring - forslag til endringer i tobaksskadeloven 

Møtedato: 09.03.2012
Sak:
5/12 Referatsaker
6/12 Oppnevning av styringsgruppe til Modellkommuneforsøket

7. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OPPVEKSTUTVALGET
Møtedato: 28.10.2011
Sak:
1/11 Reglement for Oppvekstutvalg Nordreisa kommune

Møtedato: 14.11.2011
Sak:
3/11 Reglement for Oppvekst- og kulturutvalg Nordreisa kommune
4/11 Budsjett 2012 2011/4225

Møtedato: 17.01.2012
Sak:
1/12 Referatsaker

Møtedato: 23.03.2012
Sak:
3/12 Anmodning om uttalelse- Straumfjordnes skolegodkjenning etter privatskoleloven
4/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa kommune 2011
5/12 Gjennomgang og revidering av flyktningetjenesten i kommunen der helhetlig integreringsprogram 

for voksne og barn skal være i fokus. Best mulig ressursutnyttelse og mulighet for kommunalt 
initierte fadderordninger.

Tilleggssak: 
6/12 Behovsundersøkelse sommeråpen barnehage - Det ble besluttet at det skulle gjennomføres en 

behovsundersøkelse, resultatet av denne undersøkelsen skal legges frem for kommunestyrets neste 
møte 12.04.2012

Nordreisa kommune, 10.04.12

Ellinor Evensen
Fagleder Servicetorget
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/546-18

Arkiv:                F00

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 29.12.2011

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/12 Nordreisa formannskap 19.01.2012

Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av Formannskapets sak 41/11 
Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 13, 32 og 59
Forvaltningsloven
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlig anskaffelser, §§ 10-2, 19-6
Hovedavtalen 

Vedlegg
1 Særutskrift - Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg
2 Særutskrift - Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg
3 Særutskrift - Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg – UOFF.
4 Klage på vedtak behandlet i formannskapet 6. november
5 Protokoll formannskapsmøte 061011
6 Reglement Nordreisa formannskap
7 Vedtak kommunestyret sak 71 / 95

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 19.01.2012 

Behandling:

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag:

Punkt 1:
Lovlighetsklagen tas til følge med følgende grunn:

- Kommunelovens § 13 skal ikke benyttes når det er mulig å innkalle kommunestyret
- Vedtaket innebærer en også budsjettøkning som kun kommunestyret kan veda
- Mindretallsanke ble avvist selv om det er beskrevet i reglementet for formannskap
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Punkt 2:
Vedtak i sak 41/11 private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg fremlegges 
kommunestyret for endelig vedtak.  

Evangers forslag punkt 1 ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 3 
stemmer og Evangers forslag fikk 4 stemmer med ordførers dobbeltstemme. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over Evangers forslag punkt 2 satt opp mot rådmannens innstilling. 
Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og Evangers forslag fikk 4 stemmer med ordførers 
dobbeltstemme. Forslaget vedtatt. 

Det kom deretter en protokolltilførsel:
”Prinsipielt mener vi fortsatt at vedtaket gjort i formannskapsmøte 06.10.2011 sak 41/11 er et 
lovlig vedtak. Av den grunn ønsker vi at fylkesmannen gir en juridisk vurdering av vedtaket”. 

Sign: 
Ola Dyrstad, Nordreisa SP, Halvard Walhgren, Nordreisa Høyre, John Karlsen, Frp

Vedtak:

Punkt 1:
Lovlighetsklagen tas til følge med følgende grunn:

- Kommunelovens § 13 skal ikke benyttes når det er mulig å innkalle kommunestyret
- Vedtaket innebærer en også budsjettøkning som kun kommunestyret kan veda
- Mindretallsanke ble avvist selv om det er beskrevet i reglementet for formannskap

Punkt 2:
Vedtak i sak 41/11 private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg fremlegges 
kommunestyret for endelig vedtak.  

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommunes vedtak i FSK sak 41/11 er lovlig. 
- Vedtak i sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg opprettholdes. 

Saksopplysninger

Nordreisa formannskap vedtok 6. oktober 2011, sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor 
pleie- og omsorg om å inngå avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger. Vedtaket ble gjort med 5 mot 2 stemmer. 
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Nordreisa kommune har mottatt lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 av Fsk sak 41/11 
Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg. Lovlighetskontrollen tilfredsstiller 
formkravene i § 59 og er mottatt innen fristen på tre uker fra vedtak ble fattet. 

Kommuneloven: 
§ 59 Lovlighetskontroll opplysningsplikt m.v.
1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av 
folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, 
og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for 
lovlighetskontroll. 

2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette 
opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet. 

3. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det 
organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet 
fatter slikt vedtak. 

4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen 
a. er innholdsmessig lovlig
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. er blitt til på lovlig måte.

      Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig. 

5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. 

6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller sider av 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle kommunale og 
fylkeskommunale saksdokumenter. 

7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll. 

Lovlighetskontrollen er underskrevet av Sigrund Hestdal (Ap), Øyvind Evanger (Ap) og Siv 
Elin Hansen (SV). Representantene ber om en lovlighetskontroll og vurdering etter 
kommunelovens § 13.

Det formannskapet skal ta stilling til ved en lovlighetskontroll er om avgjørelsen: 
a: er truffet av noen med personell kompetanse, det vil si av noen som har myndighet til å 

treffe slik avgjørelse
b: om avgjørelsen er blitt gjort med prosessuell kompetanse, det vil si om 

saksbehandlingsreglene og om de ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk er 
fulgt 

c: om avgjørelsen er gjort med materiell kompetanse, det vil si er innholdmessig lovlig og i 
samsvar med gjeldende rettsregler

Dersom formannskapet ikke omgjør sitt vedtak i sak 41/11 vil lovlighetskontrollen gå videre til 
behandling hos Fylkesmannen i Troms for lovlighetsvurdering jfr kommuneloven § 59. Om 
vedtaket blir endret sendes saken ikke til behandling hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har ikke 
kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelsen dersom den 
er ugyldig jfr § 59 nr 4, andre ledd. Lovlighetskontroll er et middel for å få avklart rettslig tvil 
uten å måtte gå til domstolene.   
Det er bare de offentligrettslige sidene som kan overprøves, ikke de privat rettslige sidene ved 
saken, dvs innhold og omfang av kommunens forpliktelser kontraktsrettslig, erstatningsrettslig 
eller tingsrettslig grunnlag. 

Lovlighetskontrollen fra representantene henviser til kommuneloven § 13. 
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Kommuneloven § 13 Utvidet myndighet i hastesaker:
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, 

et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i 
saker som skulle være avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så 
raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 
dettes neste møte. 

Vurdering

a)    Er vedtaket truffet av organ med personellmessig kompetanse.

Personellmessig kompetanse innebærer om avgjørelsesorganet hadde myndighet til å treffe 
avgjørelsen. All myndighet ligger i kommunens øverste organ, kommunestyret, med unntak som 
følger av lov, for eksempel budsjett og kommuneplaner. Nordreisa kommunestyret har 
videredelegert sin myndighet, til kollegiale organ og til administrasjonen.

Formannskapet fattet vedtak i sak 41/11 i hht til § 13 kommuneloven. I k-sak 71/95 har 
Nordreisa kommunestyre delegert myndighet til formannskapet om å treffe vedtak i hastesaker 
jfr kommuneloven § 13. Kommuneloven § 13 åpner for at kommunestyret kan gi slik 
kompetanse til andre utvalg.  

Bruken av § 13 er knyttet til situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt at det ikke er tid til 
å innkalle det ordinært kompetente organ. Det må være tale om at ”berettiget hensyn” kan bli 
skadelidende ved forsinkelse. 

Saken om private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg var en sak som hadde vært til 
behandling politisk i flere runder. Det ble bestemt i levekårsmøtet 6. mai, at kommunen legger 
konkurransegrunnlag ut på anbud. Konkurransegrunnlaget ble kunngjort 12.05.2011, 
tilbudsfrisen var 14.06.11 og vedståelsesfrist var 14.10.2011. Vedståelsesfristen viser hvor lenge 
tilbudene skal være bindende. Etter vedståelsesfrist utløpt er ikke leverandørene lenger bundet 
av sine tilbud og konkurransen ansees avsluttet. Tildelingen måtte derfor foretas før
vedståelsesfristens utløp. Vedståelsesfristen bør ikke settes lenger enn det nødvendigvis tar å 
behandle tilbudene. I vår situasjon var tilbudene behandlet og tildeling måtte skje.

Som følge av behandlingen i levekårsutvalget 22.09.2011 tok administrasjonen opp saken med 
ordfører for å vurdere om saken kunne viderebehandles i Nordreisa formannskap. Daværende 
ordfører vurderte sitasjonen og fant grunnlag for behandling i formannskapet. Jfr 
kommuneloven § 32 ble da saken satt opp på sakslisten til formannskapsmøtet og 
administrasjonen utredet ytterligere økonomiske spørsmål til formannskapet som økonomiutvalg 
og spørsmål om kommunens kontrollfunksjon ovenfor de private leverandørene som ble 
etterspurt i levekårsutvalget. Formannskapet behandler også økonomiplan og kommende års 
budsjett. I rådmannens budsjettforslag lå det inne forslag om økning for kjøp av private 
omsorgstjenester med kr 398.025,-. Budsjettforslaget ble behandlet i helse- og omsorgsutvalget 
(tidligere levekårsutvalg) 15.11.2011, i formannskapet 25.11.2011 og i kommunestyret den 
15.12.2011 uten at tiltaket ble tatt ut av budsjettet.  
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Hastepragrafen ble benyttet for å overholde anbudsfristene men også på grunn av den prekære 
situasjonen som eksisterte ved boligene.  

Kravet i punkt a i lovlighetskontroll er innfridd og vedtaket er fattet av organ med myndighet 
til å avgjøre saken. 

b)    Er vedtaket blitt til med prosessuell kompetanse?

En lovlighetskontroll innebærer også prøving av om kommunen hadde prosessuell kompetanse 
til å treffe avgjørelsen, dvs om saksbehandlingsreglene er fulgt. Dette gjelder selvsagt regler for 
saksbehandling i kommuneloven og forvaltningsloven og regler i særlovgivningen.  I tillegg 
skal de ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk være fulgt. 

Kommuneloven § 32.2 hjemler leder av folkevalgt organs ansvar for å lette opp saksliste til et 
møte. I Nordreisa formannskap er det ordfører som bestemmer sakslisten til formannskapsmøtet.   
I siste møte i levekårsutvalget ble det stilt ytterligere spørsmål vedrørende økonomiske 
konsekvenser og nye spørsmål vedrørende kommunens oppdrag som kontrollmyndighet ovenfor 
private tjenesteleverandører. Administrasjonen fikk da i oppdrag fra leder av utvalget om å ta 
saken opp til formannskapet som økonomiutvalg for realitesbehandling som følge av de nye 
økonomiske spørsmål og på grunn av overholdelse av tidsfrist i anbudene. Levekårsutvalget 
skulle ikke ha flere møter. Administrasjonen tok derfor saken opp med daværende ordfører som 
satte saken opp så sakslista til kommende formannskapsmøte. 
Kommuneloven § 32.2 hjemler også fristene for å sende ut innkalling. I kommunens reglement 
for formannskapet står det at innkalling og papirer skal være klare innen 8 dager før møtet.  
Innkallig og sakspapirer var klare den 28.09.2011, dvs ihht kommunens reglement. 

På formannskapsmøtet kom det merknad til sakslisten med svar fra ordfører (jfr vedlagt 
protokoll). Det ble også protokollert mindretallsanke jfr § 4 reglement til formannskapet. 
Mindretallsanken ble avvist da formannskapet behandlet saken jfr KL § 13 nr 1.  

I det generelle forvaltningsrettslige prinsipp ligger blant annet at saken skal være forsvarlig 
utredet før avgjørelse blir tatt i saken. Sak om private tjenesteleverandører innenfor Høgegga 
boliger var utredet grundig og var til politisk behandling tre ganger i levekårutvalget og som 
referatsak i kommunestyret 24. mars 2011. Det var satt ned en ad-hoc gruppe bestående av 
representanter fra tillitsvalgte og fra arbeidsgiverside for utredning av konkurranseutsetting av 
tjenesten for to brukere. Bakgrunnen for å konkurranseutsette deler av tjenesten ved Høgegga 
boliger var at situasjonen på avdelingen var blitt så alvorlig at man var nødt til å tenke 
alternative tiltak, for å bygge opp kvalitet og stabilitet for både for brukerne dette gjaldt, for 
øvrige brukere, ansatte, pårørende og andre berørte. Kommunen var anmeldt av naboer, 
avdelingen hadde 8 ubesatte stillinger som de ikke klarte rekruttere til og i tillegg slet 
avdelingen over lang tid med å rekruttere leder, høgt sykefravær og stor ustabilitet. Det var også 
gjennom 2-3 år utprøvd omfattende interne tiltak uten at det hadde noen virkning på rekruttering 
og sykefravær.   

Administrasjonen vurderer derfor punkt b i lovlighetskontrollen er overholdt og tilfredsstiller 
kravene til god forvaltningsskikk.
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c)    Er vedtaket blitt til med innholdmessig lovlighet, med materiell kompetanse?

Kontrollen her består i undersøkelse om avgjørelsens innhold er i samsvar med gjeldende 
lovfestede og ulovfestede rettsregler. Herunder ligger krav om at avgjørelsen ikke skal stride 
imot lov og at den om nødvendig skal ha hjemmel i lov. Herunder kommunens frie 
skjønnsutøvelse, tolking av rettsregler, prøving av utøving av forskjellsbehandling, om det er 
tatt utenforliggende hensyn, myndighetsmisbruk. Alt dette er med på å sette grenser for 
kommunens frie skjønnsutøvelse. 

Administrasjonen vurderer at vedtaket er fattet i hht gjeldende rett innenfor rammene til 
kommuneloven, forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og i hht avtaleverket mellom 
partene i arbeidslivet og er dermed innholdsmessig lovlig. 
Krav i punkt c i lovlighetskontrollen er derfor oppfylt.  
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Marianne Hovde

Telefon
77642065

Vår dato
06.03.2012
Deres dato
17.02.2012

Vår ref.
2012/1077 - 2
Deres ref.

Arkivkode
323

SERVICEKONTORET

- 64( k\(-

Nordreisa kommune, Rådmaimen
Postboks 174
9156 Storslett (Itfi w121

I O r34L KflD

Anmodning om juridisk vurdering - bruk av hasteparagrafen i
kommuneloven §13 i sak 41/11 - private pleie- og helsetjenesteleverandører

Vi viser til brev fra Nordreisa kommune datert 17.2.2012, mottatt her 21.2.2012.

Fler fremgår det at formannskapet i Nordreisa kommune den 6.10.2011 benyttet
kommunelovens «hasteparaaraf», § 13, til å vedta at avtale skulle inngås med privat
tjenesteleverandør innenfor pleie- og omsorg for deler av tjenesten som ytes ved Høgegga
boliger.

Innen treukersfristen i forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll 13.1.1993 ble det
fremmet krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket. Kravet var underskrevet av
kommunestyrerepresentantene Siv Elin Hansen, Sigrun Hestdal og Øyvind Evanger, og
hovedinnholdet var at det ble fremholdt at det i denne saken ikke forelå grunnlag for å benytte
«hasteparagrafen» i kommuneloven § 13.

Kravet om lovlighetskontroll ble behandlet i formannskapet i Nordreisa kommune den
19.1.2012. Her ble klagen tatt til følge, ved at vedtaket av 6.10.2011 ble opphevet, og nytt
vedtak om at saken skal fremlegges kommunestyret for endelig vedtak.

Kommunen opplyser at det i dette møtet også ble gjort en protokolltilførsel som lød som
følger:

Prinsipielt mener vi fortsatt at vedtaket gjort i formannskapsmøte 06.10.2011 sak
41/11 er et lovlig vedtak Av den grunn ønsker vi at fylkesmannen gir en juridisk
vurdering av vedtaket.
Sign:
Ola Dyrstad, Nordreisa SP, Halvard Walhgren,Nordreisa Høyre, John Karlsen,
Nordreisa Frp.

Det fremgår av kommunens brev til Fylkesmannen at formannskapet i møte den 16.2.2011
har bedt administrasjonen om å kontakte Fylkesmannen for å få «en generell juridisk
vurdering i bruk av hasteparagrafen i Nordreisa kommune, jfr. reglene i kommuneloven og
j fr. kommunens delegasjonsreglement. Nordreisa formannskap ønsker også en vurdering om
det var grunnlag for å benytte § 13 i denne spesielle saken (Fsk PS 41/11)»

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen
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- Anmodnin en om en «.uridisk vurderin »

Fylkesmannen vil innledningsvis vise til at kommuneloven § 59 nr. 1 regulerer uttømmende
når medlemmer av kommunale folkevalgte organ kan kreve en avgjørelse
lovlighetskontrollert.

I vår sak forelå det opprinnelig et fremsatt krav om lovlighetskontroll av hastevedtaket truffet
med hjemmel i kommuneloven § 13. Ved formannskapet behandling av dette kravet om
lovlighetskontroll ble det imidlertid besluttet å ta innholdet i kravet til følge, og vedtaket
truffet med hjemmel i kommuneloven § 13 ble opphevet. Det ble videre besluttet å utsette
behandlingen av realitetene i saken, ved at saken fremlegges for kommunestyret til endelig
behandling.

Lovlighetskontroll er ikke klage i forvaltningslovens forstand, og Fylkesmannen har ved en
lovlighetskontroll ikke kompetanse til å fatte en ny avgjørelse, bare til å oppheve den
foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig, jf. kommuneloven § 59 nr. 4, andre ledd.
Ettersom formannskapet selv opphevet sitt eget hastevedtak ved underinstansbehandlingen av
kravet om lovlighetskontroll, foreligger det ikke noen avgjørelse for Fylkesmannen å
lovlighetskontrollere. Som nevnt har vi ikke myndighet etter kommuneloven § 59 nr. 4 til å
fatte nye avgjørelse, herunder «gjenopplive» hastevedtaket, men utelukkende kompetanse til å
oppheve ugyldige vedtak.

For Fylkesmannen er noe uklart om de tre kommunestyrerepresentantene ved sin
protokolltilførsel i realiteten ønsket å fremme et krav om lovlighetskontroll av det nye
vedtaket i formannskapet. Vi velger derfor å knytte enkelte kommentarer til dette.

Når det gjelder selve avgjørelsen om å oppheve hastevedtaket, og utsette
realitetsbehandlingen til endelig behandling i kommunestyret, er ikke dette en «avgjørelse»
som kan kreves lovlighetskontrollert etter kommuneloven § 59 nr. 1, slik vi ser det. Dette
skyldes at avgjørelsen ikke tar stilling til sakens realiteter. Vi viser i denne forbindelse til
Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2123, punkt 4.1.4.5, hvor det uttales
følgende:

Et utsettelsesvedtak kan ikke sies å være en realitetsavgjørelse, og kan derfor ikke
kreves lovlighetskontrollert. I følge lovens forarbeider er det endelige vedtaket i saken
som er gjenstand for lovlighetskontroll. Det er også bes i samsvar med hensynet bak
kontroll, nemlig avklaring av rettslig tvil.

Fylkesmannen vil tilføye at dette har direkte sammenheng med at formålet med
lovlighetskontrollen er å ta stilling til vedtakets gyldighet, og at vurderingen av om et vedtak
er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil er uløselig knyttet til spørsmålet om feilen kan ha
hatt innvirkning på vedtaket. Dersom realitetsvedtaket ikke er truffet, er det heller ikke mulig
å ta stilling til om dette er tilfelle. Dersom vi skulle vurdert protokolltilførselen som et krav
om lovlighetskontroll, ville denne dermed måtte avvises.

På bakgrunn av det ovennevnte vil Fylkesmannen ikke foreta noen konkret gjennomgang eller
vurdering av det vedtak som formannskapet i Nordreisa kommune har truffet. Vi viser til det
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som er sagt om dette ovenfor, og at det endelige realitetsvedtaket kan kreves
lovlighetskontrollert på vanlig måte, jf. kommuneloven § 59 nr. 1.

- "Haste ara rafen" —bmken av kommuneloven 13

Som svar på kommunens henvendelse vil vi gi en generell orientering om adgangen til å
benytte hasteparagrafen i kommuneloven § 13. Vi presiserer at dette ikke er noen vurdering
av Nordreisa kommunes praksis —som vi naturlig nok ikke har full oversikt over.

Bestemmelsen lyder slik:

§ 13. Utvidet myndighet i haste-saker.

Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet
eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal
ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet
organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid
til å innkalle dette.

Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges
vedkommende organ i dettes neste møte.

Som det fremgår i punkt 1., må myndigheten til å treffe vedtak i hastesaker uttrykkelig
delegeres. Ingen organer har dermed hastekompetanse umiddelbart i medhold av loven. Vi ser
av oversendt delegasjonsreglement at formannskapet i Nordreisa kommune er delegert
kompetanse i hastesaker, jf. § 2.

Lovens vilkår for å bruke hastekompetansen er at "det er nødvendig at vedtak
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle" det kompetente organet.

Bruken av hastekompetansen er med andre ord knyttet til situasjoner hvor det er nødvendig
å handle så raskt at det ikke er tid til å innkalle det ordinært kompetente organ. I
forarbeidene til loven er nødvendighetskriteriet ikke nærmere definert, men det er
uttalt at bestemmelsen bygger på tidligere hastebestemmelser. Det må da være tale om at
"berettigede hensyn" kan bli skadelidende ved en forsinkelse, jf. Bernt og
Overå's kommentarutgave til kommuneloven, 5. utgave 2011 s. 115. Dette kan omfatte så vel
offentlige som private hensyn, det vil si både situasjoner der det gjelder å yte hurtig hjelp, og
situasjoner hvor en utsettelse vil kunne påføre kommunen tap eller skade.

I tillegg må det ikke være tid til å vente på neste ordinære møte i kompetent organ, eller tid til
å vente på sammenkalling av ekstraordinært møte i det kompetente organ. På side 116 i den
samme boken er det vist til en uttalelse fra kommunelovutvalget, der det fremgår at
bestemmelsen i så henseende skal tolkes som følger:

Hvis ikke noe annet fremgår av vedtaket om å tildele hastekompetanse, er
det bare i situasjoner hvor det er fysisk umuligl å få sammenkalt det

1 Vårunderstreking
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kompetente organ, at det kan utøves beslutningsmyndighet på dette
grunnlag. Var det mulig å sammenkalle rett organ, er vedtaket truffet av
galt organ, og dette vil kunne bety at det er ugyldig.

Et vedtak som er truffet i henhold til korrekt utøvelse av hastekompetanse, gjelder som om det
var truffet av det ordinært kompetente organ. Er vedtaket derimot truffet i strid med
ovennevnte bestemmelse vil vedtaket kunne bli kjent ugyldig. Disse utgangspunkter gjaldt
selvfølgelig også for hastevedtaket som ble truffet av formannskapet i Nordreisa kommune,
og som nå er opphevet.

Vi ber om at formannskapet i Nordreisa kommune orienteres om dette brev.

Med hilsen

le amberg
fagansvarlig

A1/2&CI,
n-PederiAndreassen (e.f.)

vdelingsdirektør
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AVFALLSSERVICE AS NR. 964 180 644)

NORDREISAKOMMUNE
SER VIcEKoNT0RET

L3k_

2012'

-

PROTOKOLL FRA EKSTRAORD1NÆR GENERAL
31.01.2012

Åpning:
På grunnlag av innkalling av 20.12.11 ble ekstraordinær generalforsamling i Avfallsservice
AS åpnet av styreleder Willy Ornebakk på Stigen Vertshus på Lyngseidet tirsdag 31. januar
2012 kl 09.00.

Folgende aksjomerer var til stede fra:
Nordreisa kommune:
Skjervøy kommune:
Kåtjord kommune:
Stortjord kommune:
Lyngen kommune:
Kvænangen kommune:

Fra styret motte:
Fra adm. motte:

Lidvart Jakobsen, ordforer
Torgeir Johnsen, ordforer
Svein Leiros, varaordforer
Sigmund Steinnes, ordfiarer
Solvi Jensen, ordfører
Jan Helge Jensen, ordfører

Styreleder Willy Ornebakk, styremedlem Johnny Hansei
Daglig leder Sigleif Pedersen

Til behandling foreligger folgende saker:

Sak 1. Codkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter.
Innkalling, saksliste og fullmakter ble enstemmig uodkjent.

Sak 2. Valg av moteleder, protokoilforer og en person til å undertegne protokollen
sammen med moteleder.

Forslagtil vedtak:

Møteleder: Willy ørnebakk
Protokollfører: Daglig leder Sigleif Pedersen
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Nordreisa kommunes representant

Vedtak:

Forslag til ‘edtak enstemmig vedtatt

Sak 3. Vaig

Det vises til tidligere informasjon og vedtak i forbindelse med krav om kjønnskvotering.
På ordinær generalforsamling 6.5A 1 ble følgende vedtatt:

"Farslag til vedtak: 

Valgkomite: 

Styret foresiår at det velzes en valgkomite på ordinær generalforsamlina året for vala. D nne skal bestå av
ordforerne i de kommuner der styremedlemmene er på valg neste år. Valkomiteen samordner valg av
styremediemmer slik at kravet til kjonnsbalanse ivaretas. Generalforsamlinaen utnevner leder av vaiakomiteen
som oa har ansvaret for å innkalle til forste mote.
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Som valgkomite velges:
Ordtbreren Nordreisa, ordforeren i Skjervoyog ordforeren i Kåfjord.

Som leder velges: Ordforeren i Kåfjord (etter forslag av Hanne Braathen på motet)"

På valg:
følge vedtektenes § 5 er medlemmer/varemedlemmerfra folgende kommunerpå valg i

2012:
Nordreisa kommune
Skjervoy kommune
Kåtjord kommune

I tillegg er ansattes varamedlem på valg da nåværende varamedlemhar sluttet i selskapet.

Valgkomiteen har fremm t -følgendeforslag til nye styremedlemmer:
Medlem Varamedlem

Nordreisa kommune: Sylvi Ilegg nd Liss Ophaug
Skjervoy kommune: Gerd Anita Kristiansen Leif Peder Jorgensen
Kårjord kommune: Levin Mikkeisen Pål Lyngstad

De ansatte har foreslått følgende tilny varamedlem: Tommy Nilsen

Vedtak:
Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer,samt ansattes forslag til nytt
varamedlem enstemmig vedtatt.

Sak 4. Valg av styreleder og nestieder

folge vedtektene § 5 skal styrets leder og nestleder veiges i 2012 (for to år).

Sigmund Steinnes fremmet følgende fors ag tit leder: Willy Ørnebakk
Lidvart Jakobsen fremmet folgende forslag til nestleder: Sigrun Johansen

Vedtak:
Willy ørnebakk enstemmig valgt som styrets leder.
Sigrun Johansen enstemmig valgt som styrets nestleder.

Lyngseidet,31.01,12
AvfallsservieeAS

Ref: Sigleif Pedersen

Vt'Ut,\

Willyørnebakk
Moteleder

Lidvart Jakobsen
Ordforer i Nordreisa
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FØRSTELAGMANNEN I HÅLOGALAND NORDRE:SAKONIMUNE

Deres referanse Vår referanse Dato 08.02.2012

Årsmelding 2011

Vedlagt følger Hålogaland lagmannsretts årsmelding for 2011.

Hålogaland lagmannsrett er hele Nord-Norges ankedomstol. I årsmeldingen forsøker vi å
presentere lagmannsrettens virksomhet - arbeidsområder, arbeidsform og arbeidsinnhold.

2011 ble et godt og produktivt arbeidsår for lagmannsretten, som i de senere år er landets
raskeste og mest effektive lagmannsrett.

Om du ønsker ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

trt,1!
Arild 0. Eidesen
førstelagmann

Telefon: Telefaks: E-post og internettadresse
77 66 00 35 77 66 00 60 halogaland.lagrnannsrett@domstol.no

Postadresse: Besoksadresse:
Postboks 2511, 9271 Tromsø Tinghuset, Fr Nansens plass 17
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Samarbeid

HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT

Norsk rettspleie er avhengig av lekdommere som påtar seg den
krevende oppgaven det er å medvirke til avgjørelse av rettstvister.

Lagmannsretten er avhengig av godt samarbeid:

Med advokatene i alle saker. Lagmannsretten og de fire advokat-
foreningene i lagdommet gjennomførte i mars 2011 den fjerde
felles studiedagen om gjennomføring av saksforberedelse og anke-
forhandling. 90 advokater fra hele landsdelen og 12 lagdommere
deltok. Ny studiedag planlegges i 2013.

Med påtalemyndigheten i alle straffesaker. Lagmannsretten og
statsadvokatene i lagdommet møtes fast en gang i året for å gjen-
nomgå rutinene for gjennomføring av saksforberedelse og anke-
forhandling. I 2012 vil rammene for dette møtet bli utvidet slik at
faste forsvarere og bistandsadvokater deltar.

Med parter og det rettssøkende publikum. Lagmannsretten gjen-
nomfører nå et program om service og samhandfing for å kunne ta
bedre vare på alle som kontakter lagmannsretten. Lagmannsretten
legger også til rette for skoleklasser som følger ankeforhandlinger
og andre besøksgrupper.

Med sakkyndige. I mange rettssaker er det behov for at objektive,
godt kvalifiserte sakkyndige medvirker til å danne grunnlag for
lagmannsrettens avgjørelse av saken.

Med tolker. I stadig fiere rettssaker er det behov for tolking, og tol-
kingen kan påvirke utfallet av saken. Lagmannsretten har nedsatt
en gruppe som aktivt arbeider med å kvalitetssikre interne rutiner
ved bestilling og bruk av tolk. Det vil også bli bygget permanente
tolkerom i de største rettssalene i Tinghuset i Tromsø.

Med vitner. I samarbeid mellom Røde Kors, Salten tingrett og
lagmannsretten ble i januar 2011innført vitnestøtteprogram i
rettslokalene i Bodø. I Tinghuset i Tromsø ble vitnestøtteprogram
innført i mars 2011, i samarbeid mellom Røde Kors og lagmanns-
retten. Nord-Troms tingrett har senere sluttet seg til ordningen. Et
trygt vitne er et godt vitne, og vitnestøtteprogrammet vil kunne
lette belastningen for det enkelte vitne og styrke rettssikker-
heten. Tilbakemeldinger viser at tilbudet om vitnestøtte brukes og
vurderes som positivt av alle aktørene.

Med pressen, som spiller en viktig rolle ved kontroll med og for-
midling av domstolenes gjennomføring av sakene som behandles.
Lagmannsretten forsøker å legge til rette for gjennomføring av
pressens oppdrag, blant annet ved å delta i ordningen med lukkede
pressesider på Domstol.no.

Med Juridisk fakultet ved Universitet i Tromsø som er viktig for
rettslivet i Nord-Norge. Lazmannsretten og fakultetet samarbeider
ved at dommere underviser og har sensur, og fagfolk fra fakultetet
søker konstitusjon som dommere i lagmannsretten. Lagmannsret-
ten har i 2011 hatt praksisstudent fra fakultetet.

Internt, for å videreutvikle rutiner og bygge kompetanse. Lag-
mannsretten har interne kompetanseprogrammer og arrangerer
felles studiereiser hvor alle ansatte deltar, annet hvert år i lag-
dommet og annet hvert år til utenlandske domstoler. I 2011 ble
internseminaret holdt i Nyksund og Myre i Vesterålen. Dommere
deltar i internasjonalt dommerarbeid, bistandsprosjekter, lovutvalg
og lignende.

Lokalene er viktige. Siden 2003 har lagmannsretten hatt tilhold i
meget gode lokaler i Tinghuset i Tromso, men har etter hvert vokst
ut av romprogrammet. I samsvar med planlagte forutsetninger og
prinsippet om å unngå samlokalisering mellom domstoler og på-
talemyndighet. tlyttet Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra
tinghuset hosten 2010. Lagmannsretten har fått tiltrengte kontor-
lokaler, og tingretten og lagmannsretten vil om kort tid få ferdig-
stilt nødvendige meklingsrom.

Nyksund. Foto: CecilieKaknes

Ombygging. Nye kontorer og rettsmeklingsrom.
Foto: Bjørnar E.Stokkan

Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø

Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 17, Tromsø

Tlf: 77 66 00 35 — www.domstol.no/halogaland

E-post: halogaland.lagmannsrett@domstol.no

Tinghuset i Tromsoligger nord i sentrum like ved Tromsobrua, og ble tatt i bruk mars 2003. Tinghuset har et bruksareal på ca.5000 m2 og består av torgrom/
vrimlehall, 11rettssaler, rettsmeklingsrom, seremonirom, undervisningsrom, møterom, kantine og kontoravdelinger. Foto: Bjørnar E.Stokkan

Hålogaland laumannsrett er Nord-Norues ankedomstol og en av
de seks lagmannsrettene i Norge. Laudommet omfatter fylkene
Nordland. Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen. Vårt
hovedmål er å holde hoyest mulig kvalitet på alle rettsavgjørelser
og å legge til rette for mest muliu effektiv saksbehandling.

Laumannsretten ledes av forstelaumann som sammen med lau-
mann og administrasjonssjef har ansvar for den daglige drift.
Domstolen har i tillegg 14 lagdommere ou 9 saksbehandlere.

Laumannsretten har knyttet til seg et antall ekstraordinære
lagdommere, disse er dommere som har gått av med pensjon.
Lagmannsretten benytter seu også av dommere fra tinuretter eller
andre lagmannsretter. Dette er dommere som tilkalles til den
enkelte sak. Bare en ekstraordinær eller tilkalt dommer kan gjore
tjeneste i saken.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i
lagdommet, og behandler så vel sivile saker som straffesaker og er
forste instans ved overprovinu av saker som er behandlet i Tryg-
deretten. Lagmannsretten behandler også overskjønn og anke over
enkelte avgjorelser fra jordskifterettene og jordskifteoverretten.

anke betyr at en sak brinues inn til ny behandling eller over-
proving for en hoyere domstol.

2
0
1
1 Hallen i Tinghuset i Tromsø. Foto: Bjørnar E.Stokkan
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Hålogaland lagmannsrett -
ankedomstol for hele Nord-Norge

Hålogaland lagmannsrett behandler saker fra alle tingrettene
og jordskifterettene i Nordland, Troms og Finnmark, og vårt
geografiske område strekker seg fra Bindal kommune i sør til Sor-
Varanger kommune i øst og Svalbard i nord. Selv om lagmannsret-
ten har fast kontorsted i Tromsø, og de fleste rettsmøtene avvikles
her, reiser dommerne i hele landsdelen og avholder ankeforhand-
linger på ulike steder.

I 2011 ble 58,5 % av rettsmøtetiden brukt i Tinghuset i Tromsø,
41,5 % i resten av landsdelen. Årsaken er først og fremst at det er
hensiktsmessig å avholde ankeforhandlinger på lagmannsrettens
kontorsted, når det er (relativt) få aktører i sakene og noen aktører
uansett må reise for å kunne delta i ankeforhandlinzen.

Nordland fylke har lagmannsretten faste rettssteder med egne
lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste saker fra Nordland behand-
les der, med mindre det av hensyn til befaring eller andre særlige
grunner er behov for å sette rett andre steder i fylket. Tilsvarende
gjelder for Troms. Utenfor Tromsø er det særlig i Harstad lag-
mannsretten settes. Lagmannsretten mangler egnede lokaler for
jurysaker i Vestfinnmark, noe som medfører at slike saker ofte
behandles i Tromsø. Jurysaker fra østfinnmark behandles i Fylkes-
tingssalen i Vadsø, og for andre typer saker fra Finnmark settes
retten ved bchov på ulike steder i fylket.

Hålogaland lagmannsrett omtales av denne grunn som en reisende
domstol. Alle dommerne og flere av saksbehandlerne deltar i rei-
sevirksomheten, og utfører en betydelig del av sitt arbeid utenfor
Tromsø. Rettssaker utenfor Tromsø medførte i 2011 totalt 595
reisedøgn med overnatting fordelt på 16,7 dommerårsverk. Reise-
døgn pr. dommer var 35,5, samme som året før.

Fra saken kommer inn til lagmannsretten og inntil den avgjøres
ved ankeforhandling eller etter skriftlig behandling, forberedes den
og følges opp av en dommer og en saksbehandler. Kvaliteten på
vårt arbeid avhenger av alle de ansattes innsats.

Hver sak avgjøres av tre fa2dommere. Ved avgjørelsen av skyld-
sporsmålet i straffesaker deltar alltid lekdommere i tillegg. 1saker
med strafferamme inntil 6 år avgjøres skyldspørsmålet av tre
fagdommere og fire lekdommere sammen, i meddomsrett. I straf-
fesaker med strafferamme over 6 år, avgjøres skyldspørsmålet av
lagretten, ofte kalt juryen, som består av ti lekdommere.

Dommerrom bak sal 3. Foto: Bjornar E.Stokkan


Hålozaland lagmannsrett har nesten 10 % av saksantallet som
kommer inn til landets la2mannsretter i løpet av året og ca. 10 %

av dommerne i lagmannsrettene.

Sakssarnmensetningen viser at vi har noe over 10 % av arbeidsbyr-
den. Hålogaland lagmannsrett utgjør 10-delen når la2mannsrettene
og deres virksomhet sees samlet.

I de senere årene, inkludert 2011, har lagmannsrettens drifts-
budsjett tilsvart kostnadene ved etablert aktivitetsnivå. I 2012
er budsjettildelin2en til domstolene redusert. Det kan derfor bli
vanskeligere å opprettholde aktivitetsnivå o2 aktivitetsprofil i
kommende år.

Hålogaland lagmannsrett
sivile saker - straffesaker

I 2011 fikk lagmannsretten inn 956 saker og avgjorde 975. Til
behandling ved årsskiftet sto 145 saker, 15 % av årsproduksjonen
i 2011. Saksinngangen har vært svært stabil på hele 2000-tallet,
litt under 950 saker i snitt. Det innbyrdes forhold mellom saks-
kategoriene varierer noe fra år til år, uten at det kan påvises klare
langsiktige trender. Det vises til nedenstående grafer.

Hovedtall for saksavviklingstider er også fremstilt grafisk. Norske
domstoler er raskest i Europa, og 2000-tallet under ett er Håloga-
land den raskeste lagmannsretten i Norge.

Straffesakene utgjør noe under 2/3 av alle innkomne saker. Sivile
saker er mer omfattende og arbeidskrevende enn straffesakene
og legger beslag på mest av lagmannsrettens arbeidsinnsats, også
fordi en større andel av de sivile sakene får full fornyet prøving
med muntlig ankeforhandling.

Dommernes ansvar er forskjellig for de ulike sakskategoriene.
Dommeren har en mer aktiv rolle i saksforberedelsen og tilrette-
leggingen av ankeforhandlingen i de sivile sakene. I tillegg skal
dommeren på et hvert trinn i saken vurdere om partene kan
forlikes gjennom mekling. Men det er partene som har ansvaret
for å opplyse saken, framskaffe bevis osv. Det er partene selv som
setter rammene for hva som skal behandles. I straffesakene er det
påtalemyndigheten som setter rammen gjennom tiltalebeslutningen
og som har ansvaret for bevisene, men her har dommerne en mer
selvstendig rolle knyttet til sakens opplysning og kan for eksempel
bestemme at nye bevis må innhentes og framlegges.

Saksbehandlerne bruker mer av sin tid på straffesakene, både som
protokollførere i de større sakene og ved mer deltakelse i saksfor-
beredelse, kontakt med meddommere og vitner og ved avslutning
av saken.

Avgjorte saker
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Møterom. Foto: Bjørnar E.Stokkan

Sivile saker

Tvisteloven legger stor vekt på at tvister skal forsøkes løst i
minnelighet. Før sak anlegges må partene kontakte hverandre med
sikte på minnelige løsninger, og når en sak er brakt inn for retten,
skal retten ta initiativ til forliksforhandlinger og rettsmekling.
Domstolene er samfunnets siste linje problemløsere, og partene er
ofte best tjent med løsninger som de selv har herredømme over.

Når sak er brakt inn for domstolene og avgjort av tingretten,
kan partene anke tingrettens dom til lagmannsretten. Det samme
gjelder for partene i en sak for jordskifteretten. Saker fra Trygde-
retten kan bringes inn for lagmannsretten som første instans.

For saker som gjelder formuesverdier og hvor verdien av anken
for ankende part ikke overstiger 125 000 kroner, kreves lagmanns-
rettens samtykke for å få anken behandlet. Årsaken til beløps-
grensen er at de samlede kostnader ved å føre en sivil sak for fiere
rettsinstanser fort kan komme til å overstige verdien av saken. 26
slike saker ble avgjort i 2011, hvorav 18 ble nektet fremmet og 2
avvist. Ved vurderingen av om samtykke bør gis skal lagmanns-
retten blant annet ta hensyn til sakens karakter, partenes behov for
overprøving og om det synes å være svakheter ved tingrettens dom
eller behandlingen av saken.

For saker med ankesum over 125 000 kroner eller for saker som
gjelder ideelle interesser, for eksempel foreldreansvar eller opp-
sigelse i leie- eller arbeidsforhold, har lagmannsretten en svært
begrenset adgang til å nekte anken fremmet. Ved tvisteloven ble
det innført adgang for lagmannsretten til å nekte å fremme anken
dersom tre dommere etter en skriftlig behandling av saken finner
det klart at anken ikke vil føre frem. Før det treffes beslutning om
å nekte anken fremmet, skal ankende part få anledning til å uttale
sea om dette. Beslutningen må bearunnes skriftlia, slik at partene
kan se at retten har foretatt en reell prøving av anken, det vil si at
innsigelsene til tingrettens dom er blitt tilstrekkelig vurdert forut
for beslutningen. Adgangen til å nekte en anke fremmet for lag-
mannsretten benyttes sjelden. I 2011 skjedde dette bare i 5 saker,
eller 2,8 0%av innkomne anker.

For å få behandlet en barnevernsak for lagmannsretten må partene
få lagmannsrettens samtykke. Utgangspunktet er at disse saker er
endelig avajort etter behandlina både i fylkesnemnda og tingretten.
og ny sak kan startes etter I år. Laamannsretten har i 2011 ikke gitt
samtykke til ankebehandling.

Laamannsretten fikk i 2011 inn 177 anker over sivile dommer.

Tingrettene avholder skjønn for å fastsette erstatninaer etter ek-
spropriasjon. odelstakster mv. Partene kan begjære overskjonn ved
laamannsretten. Ved behandlinaen settes lagmannsretten vanligvis
med en lagdommer og 2 eller 4 skjonnsmedlemmer. Overskjonns-
forhandlinaene må som regel berammes til barmarksesonaen, og

avhengig av når overskjønnet kommer inn til lagmannsretten. kan
dette påvirke saksbehandlin2stiden. Laamannsretten fikk i 2011
inn 5 begjæringer om overskjønn.

Lagmannsretten er førsteinstans ved overprøving av avgjørelser
truffet av Trygderetten. Behandlingsformen er som ved behandlin2
av sivile ankesaker. Lagmannsretten fikk i 2011 inn 5 stevninger i
sak til overprøving av Trygderettens avgjørelser.

Dersom anken ikke krever samtykke fra retten eller ikke blir
nektet fremmet, går saksforberedelsen videre, ved at det gjen-
nomføres et planle2gingsmøte mellom partene og lagmannsrettens
forberedende dommer. I dette møtet fitstsettes ozså tid o2 sted for
muntlig ankeforhandling.' For lagmannsretten er det viktigste rask
beramming, deretter aktiv saksforberedelse for å gi hver sak nød-
vendig omfang. Tvisteloven legger 2odt til rette for rettens styring,
i samarbeid med partene.

Hålogaland lagmannsrett hadde i 2011 en gjennomsnittlig saksbe-
handlingstid for de sivile sakene på under 4 måneder. Stortinget
har fastsatt en målsettin2 på 6 måneder.

Anke over tingrettenes kjennelser og beslutninger avgjøres van-
ligvis på grunnlag av skriftlig behandling, uten ankeforhandling.
Behandlingstiden er noe over en måned. Disse sakene kan være
omfattende og kompliserte, og antallet har steget relativt kraftig de
siste årene, til 180 saker i 2011.
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Fra sal 1. Foto: Jaro Hallan

I de sivile sakene er det domstolens oppgave å løse
tvister mellom private eller mellom det offentlige og private.
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og,tidkrevende, bruk av jury er ikke relatert til sakens art —for
eksempel om avgjørelsen beror på en ren bevisvurdering eller om
den reiser særlige juridiske spørsmål —samtidig som meddomsrett
er en velkjent og velfungerende ordning som ivaretar rettssikker-
heten til alle involverte på en god måte. Lekfolk som deltar i be2ze
prosessformer uttrykker ofte at de foretrekker meddomsrett.

Juryutvalgets utredning er nå ute til høring. Det er foreløpig uvisst
hvordan departementet eventuelt vil følge opp utredningen.

Saksbehandlingstid
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Møte i biblioteket.

Biblioteket. Foto: Bjørnar E.Stokkan

Foto: Bjørnar E.Stokkan

Ledergruppen. Fra venstre adm.sjef Inger-Ann Lahm, førstelagmann Arild 0.
Eidesen,lagmann Dag Nofstad og lagdommer Kari Mjølhus.

Foto: Bjørnar E.Stokkan

Straffesaker med jury
Lekfolk har over lang tid hatt stor inntlytelse ved behandling
av straffesaker i Norge. I motsetnin2 til i de fleste andre land,
avgjøres skyldspørsmålet av et tlertall tilfeldig utvalgte med-
dommere. både ved forste gangs behandlin2 i tingrettene og
ved ankebehandling i lagmannsrettene. Mer enn 15 000 straffe-
saker —hvor retten settes med 1 fagdommer og 2 meddommere
—kommer inn til tingrettene hvert år, mens om lag
3 500 straffedommer ble anket til lagmannsrettene i 2011. Av
disse var mindre enn 10 % såkalte la2rettesaker, det vil si saker
hvor skyldspørsmålet avgjøres av en jury. Dette er saker hvor
tiltalte bestrider skyld og hvor minst ett straffebud han/hun er
tiltalt for har en strengere strafferamme enn fen2sel i 6 år. I 2011
behandlet Hålo2aland lagmannsrett totalt 159 straffesaker i
ankeforhandling. herav 24 la2rettesaker.

Det er ingen som i den offentlige debatten har reist spørsmål
ved lekfolks avgjørende rolle i straffesakene, og noen endring
av dette prinsippet er ikke aktuelt. Det spesielle som har preget
debatten rundt juryordningen. er at juryens avgjørelse i disse
alvorli2e straffesakene ikke begrunnes. Juryen svarer ja eller nei
på spørsmål om tiltaltes skyld, og den enkeltes stemmegivning
er hemmelig. I Norge av2jores med andre ord skyldsporsmålet i
ca. 98 av alle straffesaker —hvor siktede ikke har tilstått —med
begrunnelse av en meddomsrett med flertall av lekdommere,
mens de resterende ca. 2 % avgjøres ved juryens ubegrunnede
nei eller ja-svar.

Juryordninzen har vært utredet av et lovutvalg som avga sin
innstilling i juni 2011. Utval2et er delt på midten i synet på om
vi bor beholde jury i de alvorligste sakene. Den ene fraksjonen
går inn for å viderefore en slik særordning, men bare i saker
med strafferamme over 6 år. o2 hvor det for tin2retten ble påstått
eller idomt fen2sel i minst to år. Denne fraksjonen går videre inn
for at juryen skal begrunne sin avgjorelse av skyldsporsmålet
i fellesskap med fagdommerne, og at den adgan2 som fag-
dommerne i dag har til å sette fritinnende jurykjennelser til side,
skal fjernes. Den andre fraksjonen går inn for at lagmannsret-
ten i alle fullstendige ankesaker skal settes som meddomsrett.
bestående av to fagdommere o2 fem lekdommere.

Hålogaland lagmannsrett stiller sporsmål ved hensiktsmes-
sigheten av å opprettholde en egen prosessordning for et meget
be2renset antall av straffesakene. Ordningen er svært kostbar
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Ankeroverdommeri straffesaker
Både de domfelte og påtalemyndigheten kan anke til lag.mannsret-
ten over straffedommer avsagt av tingretten. Anken kan rette seg
mot bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, saksbehandlingen og,/
eller reaksjonsfastsettelsen. Den som er fornærmet eller krenket
ved en straffbarhandling har ikke selvstendig rett til å anke straf-
fesaken dersom haneller hun er misfornøyd med tinuettens dom.
Fornærmedehar imidlertid anledning til å anke særskilt over even-
tuelle erstatningskravsom er behandlet i tingretten, men slik anke
følger reglene om anke over sivile dommer hvis ikke straffesaken
også skal behandles på nytt.

Den som i tingrettener domfelt for et forhold med strafferamme
over 6 års fengsel —blant annet for alvorlig volds—eller sedelig,-
hetsforbrytelse, grovt ran,grov korrupsjoneller grov narkotika-
forbrytelse —har krav på å få sin anke behandlet i lagmannsretten.
Når en slik ankesak kommer inn til lagmannsretten blir den under-
gitt en formell prøving, blant annet med hensyn til om formkra-
vene for anke er oppfylt og om ankefristen er overholdt. Deretter
blir det oppnevnt offentlig forsvarer og eventuelt bistandsadvokat,
og tid og sted for muntlig ankeforhandling blir fastsatt. En anke
fra påtalemyndigheten som ikke er til tiltaltes gunst og som gjelder
en handling med strafferamme over 6 år, kan nektes fremmet for
lagmannsretten dersom retten etter en skriftlig prøving av saken
mener at anken gjelder spørsmål av mindre betydning eller det for
øvrig ikke er grunn til å prøve anken.

Den største andelen straffesaker som ankes til lagmannsretten
gjelder forhold hvor det er idømt fengselsstraff, men hvor straf-
ferammen for handlingen ikke overstiger 6 års fengsel. For slike
saker kan lagmannsretten etter en skriftlig behandling av tre
dommere nekte å fremme anken til ankeforhandling dersom retten
enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem. For anker
fra påtalemyndigheten som ikke er til domfeltes gunst, kan anken
også nektes fremmet dersom den gjelder spørsmål av mindre
betydning eller dommerne for øvrig mener at det ikke er grunn til
å prøve anken. En beslutning om å nekte å fremme en anke må
begrunnes skriftlig. Domfelte skal gjennom begrunnelsen kunne
se at de tre lagdommerne som behandlet saken, foretok en reell
prøving av anken, det vil si at domfeltes innsigelser til tingrettens
dom ble tilstrekkelig vurdert, før beslutningen ble tatt. Straffesaker
mot foretak behandles også etter disse reglene, selv om dommen
bare går ut på bøtestraff.

Dersom tingrettens dom gjelder en eller fiere handlinger hvor påta-
lernyndigheten ikke har påstått og tingretten heller ikke har idømt
annen reaksjon enn bot, inndragning og/eller tap av førerett, kan
anke bare fremmes for lagmannsretten dersom det foreligger sær-
lige grunner til det. Slike saker gjelder vanligvis straffbare forhold
av mindre alvorlighet, og hvor det ikke er grunn til å prøve saken
gjentatte ganger i rettsapparatet. Dersom saken er av prinsipiell art
eller den idomte bot svært hgy. kan dette tilsi at lagmannsretten
likevel bor gi samtykke til at anken behandles. En beslutning om
ikke å gi samtykke skal, når særlige grunner tilsier det. begrunnes
skriftlig.

I 2011 ble ca. 31 av ankene i saker med strafferamme inntil 6
års fengsel og botesakene henvist til ankeforhandling. I tillegg
kommer ankene i saker med strafferamme over 6 år, som må
fremmes. Samlet ble 39,2 % av ankene henvist til ankeforhand-
ling. Lagmannsrettens beslutning om helt eller delvis å nekte
en anke fremmet til ankeforhandling, kan ankes til Hoyesteretts
ankeutvalg. Anken kan bare rette seg mot lagmannsrettens saks-
behandling. Partene i straffesaken —siktede og påtalemyndigheten
—har også anledning til å be lagmannsretten om å onagjore sin
nektelsesbeslutning.

Felles for alle sakskategorier er at lagmannsretten etter den skrift-
lige behandlingen av tre dommere i visse tilfeller kan avgjøre
saken direkte i stedet for å henvise anken til ankeforhandling.
Retten kan beslutte å oppheve den påankede dom, å frifinne den
siktede fordi det påtalte forhold ikke er straffbart eller er foreldet.
eller endre tingrettens dom til siktedes gunst, dersom den enstem-
mig finner det klart at dette må bli resultatet. I 2011 ble 11,6 %
av ankene avgjort på slik måte i stedet for å bli henvist til anke-
forhandling. Totalt —av alle straffesaksankene som kom inn til
lagmannsretten i 2011 —ble 50,8 % enten henvist eller avgjort på
annen måte enn ved nektelse.

Hålogaland lagmannsrett hadde i 2011 som målsetning å redusere
saksbehandlingstiden for henviste straffesaker. dvs, for saker hvor
det blir gjennomført ankeforhandling i lagmannsretten. Det ble satt
fokus på interne rutiner ved berammelse og saksforberedelse, og
vi har slik lyktes med å redusere saksbehandlingstiden for disse
sakene fra gjennornsnittlig 135 dager i 2010 til 116 dager i 2011.
Lagmannsretten tar sikte på å kunne videreføre denne positive
utviklingen også i 2012.

Straffesaker behandlet —og andel henvist
til ankeforhandling
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I straffesakene tas det stilling til om et eller flere straffbare
forhold er begått og i så fall hvilken straff dette skal med-
fore. Straffesakene bringes inn for domstolene av påtale-
myndigheten, dvs. statsadvokatene og politiet.
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3

Innledning

Om Halti Kvenkuiturenter IKS
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper av 29.01.99. Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene:
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.
Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

Senteret har som formål:

Å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket
Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag
i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og
revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske
befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens
historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og
næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive
tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med
den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk
språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske
kulturen i alle sammenhenger.

Representantskapet for Ilalti kvenkultursenter IKS
Troms fylkeskommune: Eskild Johansen, varamedlem: Eva Solstad
Storfjord kommune: Ilmar Monlund, varamedlem: Tore Isaksen
Lyngen kommune: Irene Sørensen, varamedlem: Rolf Johansen
Kåfjord kommune: Bjørn Inge Moe, varamedlem: Rita Mathisen
Nordreisa kommune og leder av repr.: Inger Birkelund, varamedlem: Odd Erik Hansen
Kvænangen kommune: Tiygve Enoksen, varamedlem: John Helland
Skjervøy kommune: Einar Lauritsen, varamedlem: Ingrid Lønhaug

Styret for Halti kvenkultursenter 11(5
Troms fylkeskommunes representant og leder av styret: Sigrund Hestdal,
varamedlern: Jan Egil Johansen, Kvænangen
Nestleder: Per Ingvald Johansen, Kåfjord. Personlig varamedlern: Inger Marie Åsli, Kåfjord.
Styremedlem Kari Monlund, Storfjord. Personlig varamedlem: Morten Fredriksen, Nordreisa.
Styremedlem Ingunn Karlsen, Lyngen.
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Styremedlem Anne Gerd Jonassen, Kvænangen. Personlig varamedlem: Maria Olaussen,
Kvænangen.

På slutten av 2011 har eierne valgt nye medlemmer til representantskapet. På grunn av valg,
sykdom og andre forhold, ble høstmøtet i representantskapet utsatt til januar 2012.

Ansatte
Lisa Vangen er ansatt som daglig leder. Vangen har arbeidet i 80 % stilling i 2011. Hun har
arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og resten fra hjemmekontor i Manndalen.

Under Paaskiviikko hadde vi Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene med
film, intervjuer og bilder. Tove Reibo har vært engasjert som festivalmedarbeider, og har
ledet kvensk sanggruppe for Nord-Troms i 2011. Johanne Sommersæter har vært engasjert en
periode som spesialrådgiver.

Ved utlysning av stillinger, forsøkes det å tas hensyn til kjønnsfordeling blant de ansatte.
Personalkonflikter i 2011 har ikke forekonmiet

Aktiviteter i 2011
Den kvenske revitaliseringen i Nord-Troms og resten av landet, begynner nå å feste grep. Vi
har sett en fantastisk utvikling der det kvenske blir mer og mer relevant for befolkningen.
Halti kvenkultursenter IKS er en av motorene i dette arbeidet. Våre aktiviteter for å fremme
språk, kultur og holdninger, anser vi som svært viktige i denne sammenhengen.

Kvensk språk
Kvensk språk er en av bærebjelkene i kvensk kultur, og er viktig for bevaring og styrking av
kulturen.

Språket er kulturbærer og meningsbærer, og er viktig i videreføringen av kvenske verdier og
kunnskap. Etter lang tid med fornorskning er kvensk språk i en begynnende
revitaliseringsfase. Halti kvenkultursenter IKS ønsker at kvensk skal være et levende språk i
bruk. Derfor ønsker vi å drive språkopplæring og skape arenaer slik at bruk av det kvenske
språk økes i det offentlige rom. For å få dette til må man arbeide med revitalisering på mange
områder.

Kvensk språk er anerkjent som et eget minoritetsspråk i Norge. Kvensk språkting og kvensk
språkråd har snart klart grunnlaget for normering av kvensk språk. Resultatet vil være et
kvensk felles skriftspråk der lokale dialektvarianter vil være mulig å bruke. For oss gjelder
dette Nord-Troms dialektene. Halti kvenkultursenter IKS vil forholde seg til retningslinjer for
språknormering gitt av språktinget og språkrådet, og vil samarbeide tett med Kvensk institutt.
I 2011 har vi fornyet samarbeidsavtalen med Kvensk institutt.
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Vi ønsker å jobbe med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle kvensk språk og
kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet vil vi bruke ulike innfallsvinkler,
visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og skape
kvenskspråklige arenaer. Videre vil vi arbeide med innsamling og formidling av ord og
teiminologi fra Nord-Troms dialektene. Vi vil være en støtte for folk som har interesse for
kvensk språk og kultur.

Den viktigste målgruppen for språkopplæring er barn. Vi ønsker at alle barn og unge skal
kjenne til kvensk språk på frasenivå. Målet er at de med dette skal ha kunnskaper om sin
bakgrunn, samt øke motivasjonen og forutsetningene for de som velger kvensk og finsk i
skoleverket for å bli kompetente flerspråklige. For å sikre resultater av opplæring, er det
viktig å begynne med barna mens de er så små som mulig. Barnehager blir derfor et viktig
satsningsområde for oss.

Også kulturskoler er et satsingsområde for oss, og her er målet er at barna skal ha muligheter
å utvikle kvensk sang og musikk og andre kunstneriske uttrykksformer innenfor rammene av
dagens kulturskoleordninger.

Et annet mål er at befolkningen som ønsker det, i Nord-Troms spesielt og Troms generelt,
skal få et godt kvensk språkopplæringstilbud. Vi vil drive regional voksenopplæring med
kontinuerlige kvenskkurs.

For at kvensk skal være et levende språk i regionen, behøves som sagt ikke bare opplæring,
men også arenaer der språket brukes og utvikles. Slike arenaer ønsker vi å videreutvikle, og vi
vil fortsette arbeidet med dette etter den linjen vi har påbegynt. Vårt arbeid med
holdningsskapende arbeid og revitalisering av kvensk i regionen er svært viktig i prosessen
med å fremme kvensk språk, for holdninger og motivasjon er avgjørende og grunnleggende
forutsetninger for å forstå andre språk.

Kvensk sprakkurs

Høsten 2011 arrangerte Halti kvenkultursenter IKS videregåendekurs i kvensk i Nord-Troms.
Lærer var Agnes Eriksen og Terje Aronsen fra Kvensk institutt. Kurset ble holdt over to
helger, og var på 30 timer. Det er svært begrenset med lærekrefter fra Kvensk institutt, og vi
har startet arbeidet med å skaffe lokal kursholder i Nord-Troms. I løpet av 2012 mener vi at vi
kan kjøre kvenskkurs med egen kursholder, opplært av Kvensk institutt.

Vi ønsker å gå i dialog med kommunene om deltakere fra enkelte personellgrupper kan få
kompensert kurstid i form av avspasering, mot at de benytter seg av de språkferdigheter de
har ervervet seg, i sin arbeidstid. Spesielt viktig vil være barnehageansatte, kulturskolelærere
og helsepersonell.

Kvensk sl)rkkat

Halti kvenkultursenter IKS har arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her møtes
mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære seg mer.
Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeholde
og utvikle språklig felleskap. Høsten 2011 innførte vi mer teoretisk språkarbeid på kafene,
med oversettelser av tekster og lignende. Med nye kursdeltakere, får vi også flere deltakere på
de kvenske språkkafeene.
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Kvensk sanw,,rep;,e for Npfd-TrOms

Kvensk sanggruppe kommer jevnlig sammen for å synge kvenske og flnske sanger som har
blitt brukt i Nord-Troms regionen. Sanggruppa har i 2011 opptrådt under Paaskiviikko, og på
Sonjatun bo- og kultur i Nordreisa.

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell

Etter å ha gjennomført et pilotprosjekt om kvensk kompetanseheving av barnehagepersonell i
Nord-Troms i 2010, har Halti kvenkultursenter IKS arbeidet videre med dette i 2011. Vi har
utviklet et kursmateriell i samarbeid med Kvensk institutt, og tilbyr gratis innføringskurs i
kvensk språk til barnehagepersonell i regionen

Tilbakemeldingene fra barnehager etter kurset, har vært gode. Interessen og engasjementet
blant barnehagepersonell er fantastisk, og vi ser fram med å videreføre dette arbeidet.

Tove Reibo har vært engasjert som prosjektansvarlig i 2011, og hun vil fortsette arbeidet i
2012.

Paaskiviikko
Paaskiviikko 2011 var en stor suksess. Alle seks Nord-Troms kommunene har i 2011 vært med og
har feiret kvenkulturen i hele regionen. Paaskiviikko ble arrangert 5.- 12.juni, og hadde 1993
besøkende til sammen.

Rapport og bildeserie fra Paaskiviikko kan sees her;
htt ://www.kvenkultursenter.no/ aaskiviikko-2011.4948135-157856.html

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. Hovedtema for 2012 vil være næring, i
fortid, nåtid og framtid. Paaskiviikko 2012 er fra 3.- 10.juni, og Lyngen vil ha
åpningsarrangementet. Vi gleder oss!

Kulturaktivi leter
Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring og bevisstgjøring om det kvenske.

Kvenske kulturi;•eider

Halti kvenkultursenter IKS har i 2010 vært arrangør og medarrangør til flere kvenske
kulturkvelder. Å ha lokale kulturkvelder ser vi som en viktig del av kvensk
revitaliseringsprosess, der folk får informasjon om kvenske forhold og underholdning.

Vi ønsker å arrangere flere slike kulturkvelder i 2012.

Side 31



7

Fra kvensk kulturkveld i Nordreisa i

mai 2011

Samarbeid med kirken
Vi er stolte og glade for at Paaskiviikko implementerer læstadianske elementer, og kvensk
gudstjeneste på Bergmo bedehus har blitt en tradisjon.

Daglig leder av Halti Kvenkultursenter IKS har gått inn som medlem i bispedømmerådets
arbeidsutvalg for prosjektet "Kvensk kirkeliv". Arbeidet i 2010 har bestått i å finne forslag til
kvenskspråklige salmer som skal inn i ny utgave av Norsk salmebok. I 2011 har
arbeidsutvalget jobbet fram et utvalg av kvenske salmer. Den nye salmeboka som kommer ut i
2012 vil inneholde 15 vakre kvenske salmer

Siden januar 2011 har det vært arbeidet med en samproduksjon mellom Riddu Riddu, Halti
Kvenkultursenter/Paaskiviikko og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Initiativet kom fra
Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Målet var å tilby befolkninga i Troms og Finnmark et
profesjonelt kunstnerisk tilbud basert på egen kulturtilhørighet; det flerkulturelle,
læstadianismen og den åndelige dimensjonen ved tilværelsen. Dette førte til produksjonen
"Kaffekopp og salmebok", som ble vist under Paaskiviikko og Riddu riddu sommeren 2011.

Dette er første samarbeidsprosjekt mellom samiske og kvenske festivaler i Norge, og
festivalene og prosjektet skaper møteplasser for folk i vår egen region. "Kaffekopp og
salmebok" er en forestilling som burde vært tilgjengelig for alle, for det berører mennesker og
verdier som er spesielt viktige i vår tid; forståelse, toleranse, tilhørighet og samhandling.

Vi håper den får muligheter til å bli tilgjengelig for et større publikum.

Halti kvenkultursenter IKS takker Riddu riddu og Nord-Hålogaland bispedømme for
samarbeidet, og håper på flere samarbeidsprosjekter i framtiden.

Annet
Vi har hatt et år med et høyt aktivitetsnivå. Andre aktiviteter som kan nevnes er møter i
forbindelse med Eldia-prosjektet (European Language Diversity for All), se http://www.eldia-
projectorg,/ for mer informasjon.

I forbindelse med den norske rapporteringen til Europarådet på Norges oppfylling av
Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, gjennomfører Europarådets
ekspertkomité en møteserie med berørte parter. Halti kvenkultursenter IKS møtte komiteen i
mai 2011.
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I oktober besøkte vi Leirbukt barnehage sammen med barnebokforfatter Agnes Eriksen.
Hyggelig stund med lek og sang på kvensk, og lesing fra boka Kummitus ja Tähtipoika.

udd ling, sy.. dokumentasjon
Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått,
har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no. Målet er å
utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms.

I løpet av året har vi utviklet nettstedet til å bli en nyhetsside for kvensk- relaterte saker i
Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS' virksomhet. Besøk
oss gjerne!

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på Facebook,
htt ://www.facebook.com/#!/ rou h ?aid=203149322015

samt har en facebookgruppe for de som lærer seg kvensk, "Det kvenske språket lever videre!"
htt ://www.facebook.comrou . h ?-id=116778765042911

Vi har laget en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord-Troms.
Her er intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.
Se htt ://www. outube.com/user/kvenkultursenter. .

Kvensk samarbeidsråd
Kvensk sarnarbeidsråd er en sammenslutning av lokallag som arbeider for kvenske og finske
saker i Troms og Alta. Halti kvenkultursenter IKS er sekretariat for sammenslutningen.

Kvensk samarbeidsråd ønsker;
Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen
Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske

språket
- Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk
og arbeidsplasser

Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske
engasjementet i regionen

Å danne en faglig plattform for kvensaker
Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner
Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale
engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og
forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og
lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region.

Med i Kvensk samarbeidsråd til nå, er:
Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK
Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Noija-Suomi-Seurat
Qven og sjøsamisk forening Kvænangen
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Kåfjord kvenforening
Skibotn kven og finneforening
Storfjord kven- og sjøfinneforening
Skibotn kvenforum
Tromsø kvenforening

I 2011 har det vært møter i samarbeidsrådet, og de har kommet med uttalelser. Halti
kvenkultursenter IKS arbeider med å sikre finansiering av rådet, slik at deltakerne får utgifter
dekket.

Samarbeid
Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og
fremst i Nord-Troms, men også i Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. Dette innebærer
arbeid mot de kvenske/ finske foreningene i regionen og samarbeid med øvrige kvenske
foreninger og institusjoner i Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker også å fremme samarbeid
mellom kvener og andre minoritetsgrupper.

Vi anser et godt samarbeid med andre aktører som en av de viktigste forutsetningene for å
lykkes. Å respektere forskjeller og verdsette likheter, mener vi er en holdning å strebe etter i
arbeidet med kvensk revitalisering.

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått.

Samarbeid med aktører på ulike nivå gjor at vi når våre mål!

økonomi
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift av Halti kvenkultursenter IKS.
Som grunnlag for denne forutsetningen foreligger årsregnskapet for 2011.

Årets underskudd foreslås anvendt slik;
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Opptjent egenkapital pr. 31.12.10 326367,-

Underskudd 2011 149104,-

Egenkapital per 31.12.12 277263,-

Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms
fylkeskommune. Dette er imidlertid ikke nok til drift, og vi har i 2011 hatt siste året av et
treårig prosjekt om dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Nord-Troms, samt
holdningsskapende arbeid. Vi fikk om lag en tredel av de midlene vi søkte om i 2011 av FAD,
prosjektstøtte til nasjonale minoriteter.

Vi har arbeidet hardt i 2011 for å få statlig driftsfinansiering, uten å lykkes. Halti
kvenkultursenter IKS har bl.a. vært på høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen,
sammen med Norske kveners forbund. Nord-Troms regionsråd, Norske kveners forbund,
Kvenlandsforbundet og Kvensk samarbeidsråd er blant de som har støttet vår søknad om
driftsmidler.

Uten statlig driftsfinansiering, betyr det et nytt år uten den videreutvikling vi ønsker for
senteret.

Det skjer imidlertid utrolig mye positivt regionalt og lokalt i forhold til det kvenske. I 2012 vil
vår hovedsatsing, med de svært marginale ressurser vi har til rådighet, være på kvensk språk.
Vi har engasjert Tove Reibo som språkmedarbeider og vil gjennomføre ulike tiltak for å
frenmie det kvenske språket. Det er søkt om prosjektmidler fra Fornyings- administrasjons-
og kirkedepartementet til språkarbeidet i 2012, og vi håper på innvilging av denne søknaden.

En hovedutfordring for 2012 blir å forsette arbeidet med å få statlig driftsfinansiering av Halti
kvenkultursenter IKS.

Det gjøres oppmerksom på at pensjonskostnader i note 2 i regnskapet gjelder for både 2010
og 2011.

Avslutning
Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser.
Det er meget gledelig å se at Halti kvenkultursenter IKS er med og bidrar til en positiv
utvikling innenfor det kvenske. Engasjementet øker lokalt og regionalt. Kvensk er i ferd med
å bli en akseptert del innenfor det fierkulturelle samfunnet vi lever i.

Vi takker for samarbeidet i det gamle året og ser frem mot et nytt!
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Årsregnskap 2011
for

Halti Kvenkultursenter lks

Foretaksnr. 994649094
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Halti Kvenkultursenter lks

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Note 2011




2010

Salgsinntekt




221 845




211 362
Annen driftsinntekt 1 709 228




834 905
Sum driftsinntekter




931 073 1 046 267

Driftskostnader





Varekostnad




113 396




22 287
Lønnskostnad 2 579 466




367 189
Annen driftskostnad




358 347




331 116
Sum driftskostnader




1 051 209




720 591

DRIFTSRESULTAT




(120 136)




325 676

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER






Finansinntekter






Annen renteinntekt




5 260




691
Sum finansinntekter




5 260




691

NETTO FINANSPOSTER




5 260




691

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD




(114 876)




326 367

Skattekostnad på ordinært resultat




0




0

ORDINÆRT RESULTAT




(114 876)




326 367

ÅRSRESULTAT




(114 876)




326 367

OVERF. OG DISPONERINGER






Overføringer annen egenkapital




(114 876)




326 367
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER




(114 876)




326 367

rsregns ap or a i ven u ursen er s rganisasjonsnr.
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Balanse pr. 31.12.2011

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

Note

3

31.12.2011

20 200
142 228
162 428

240 330
402 758

402 758

31.12.2010

20 200
42 000
62 200

465 279
527 479

527 479

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 100 nnn 100 nnn
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital





Annen egenkapital 211 490 326 367
Sum opptjent egenkapital 211 490 326 367

SUM EGENKAPITAL 311 490 426 367

GJELD





KORTSIKTIG GJELD





Leverandørgjeld 8 578 9 042
Skyldig offentlige avgifter 27 807 43 943
Annen kortsiktig gjeld 54 883 48 127
SUM KORTSIKTIG GJELD 91 268 101 112
SUM GJELD 91 268 101 112

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 402 758 527 479

Underskrifter





rsregns ap or a i ven u ursen er s rganisasjonsnr.
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Noter 2011

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt:




Troms Fylkeskommune Driftstilskudd kr 215.000
Troms Fylkeskommune kr50.000
Fornyings-og administrasjonsd kr 250.000
Norsk Kulturfond kr 110.000
Torghatten Nord kr7.000
Kåfjord Kommune kulturmidler kr3.000
Kvenlandsforbundet kr10.000
Troms Kraft kr30.000

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt ett årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lønn 519 404 367 189
Pensjonskostnader 55 136 0
Andre lønnsrelaterte ytelser 4 926 0

Totalt 579 466 367 189

Ytelser til ledende personer og revisor




Daglig leder




391.387
Styremedlemmer




11 100

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 27 837 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 38 817.

0 er or a i ven u ursen er s rganisasjonsnr.
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Årsrapport for 2011

Skatteoppkreveren i
Norclreisa

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordelin
Ressursfordeling Årsverk %-andel

fordelt
Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er 2,6 100 %
ben ttet til skatteo kreverfunks'onen i re nska såret
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av
årsverk
Skattere nska 0,2 7,70 %
Innfordrin av skatt o arbeids iverav ift 1,1 42,3 %
Arbeids iverkontroll 1,1 42,3 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,1 3,85 %
o re nska sforere/revisorer
Skatteutval 0 0 %
Administras'on 0,1 3,85 %
Andel fordelt skal være 100 % Sum 100 %

Årsverk %-andel
fordelt

1.1.2 Organisering
Nordreisa kommune er organisert som en to-nivå kommune. Formell skatteoppkrever er Rita
Toresen. Oppgaver innenfor skatt utføres av Kari Bergmo og Annfrid Johansen.

1.1.3 Ressurser og kompetanse
Skatteavdelinga har i 2011 disponert til sammen 2.60 årsverk. Av dette er 1,6 her på kontoret.
økningen av resurs gjelder tjenester i forbindelse med arbeidsgiverkontroll innkjøpt fra
Tromsø og Alta. For øvrig anser man at kontoret innehar tilstrekkelige ressurser og
kompetanse for gjennomføring av kontorets oppgaver. Det tilrettelegges for nødvendig
kompetanseutvikling.

1.2 Internkontroll

De ressurser skatteavdelinga har til rådighet vurderes som tilstrekkelig og disponeres etter
beste evne. Vi anser oppgaveløsningene ved kontoret som godt organisert og løses på en
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og regler. Regnskap og informasjon samt
gjennomgang av innkrevingsstatistikk viser tilfredsstillende resultat. Rutinebeskrivelsene
oppdateres fortløpende så snart som mulig etter endring.
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1.3 Vurdering av skatteinngangen
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2011 var kr 253 604 740. En økning
fra 2010 med kr 21 779 782.

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2011 er kr 76 588 103 mot
kr 81 633 600. En nedgang på kr 5 045 497.

1.4 Skatteutvalg
Det har ikke vært behandlet noen saker i skatteutvalget i løpet av 2011.

2 Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2011 er ført,
avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-1.

• Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for 2011 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2009

Beskrivelse

Innestående mar in for inntektsår 2010, r. 31.10 2011

For m e avsatt mar in for inntektsår 2010

For lite avsatt mar in for inntektsår 2010

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 15 %.

Belø

1 504 557

1 504 557
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Kommentar til marginoppgjoret
Det har vært overskudd på marginoppgjøret de tre siste årene. Prosentsatsen 15. Det har ikke
vært endring i prosentsatsen for margin. Prosentsatsen er i samsvar med behovet for å sikre at
det ikke blir for lite avsatt margin.

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser (forfalte debetkrav) og berostilte krav.

Skatteart

Sum restanse

Restanse
31.12.2011




Herav
berostilt
restanse
31.12.2011

Restanse
31.12.2010

Herav
berostilt
restanse

31.12.2010

Endring i
restanse

Reduksjon (-)
Øknin+

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon (-)
Øknin+

r. skatteart 7 640 229 405 934 7 499 205 491 599 + 141 024 - 85 665
Arbeids iverav ift




102 080 0




0




0 + 102 080 0
Artistskatt




0 0




0




0




0 0
Forsinkelsesrenter




418 192 7 637




465 684 7 637 - 47 492 0
Forskuddsskatt




149 613 0




149 613




0




0 0
Forskuddsskatt

erson




781 413 94 357




929 534 94 357 - 148 121 0
Forskuddstrekk




872 951 0




633 427




0 + 239 524 0
Geb r




0 0




0




0




0 0
Innfordrin sinntekter




99445 7 186




97 325 9 656 + 2 120 - 350
Inntekt av summarisk
feHeso'ør




0 0




0




0




0 0
Kildeskatt




0 0




0




0




0 0
Restskatt




555 858 0




526 174




0 + 29 684 0
Restskatterson 4 660 677 296 754 4 697 448 379 949 - 4 201 697 - 83 195
Sum restanse
diverse krav





571




34






Diverse krav




0 0




34 571






Sum restanse
pr. skatteart









inkl, diverse krav 7 640 229 405 934 7 533 776 491599





3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Den totale skatterestansen har endret seg fra kr 7 499 205 i 2010 til kr 7 640 229 i 2011.
Dette utgjør en økning i restanser med kr 141 024.

Av totale utestaende restanser har vi kr 1 565 000 som er vanskelig a innfordre —av disse
gjelder kr 175 000 personer som ikke bor i Norge. 1 person har om lag 1 million utestående.
Kr 3 274 000 gjelder konkurs —av disse gjelder kr 836 360 forskuddstrekk mot kr 491 374 i
2010. Mye av dette vil være vanskelig eller ikke mulig å innfordre. 3 aksjeselskap og 3
bedrifter registrert som Norsk avdeling av utenlandsk foretak er konkurs. 5 personlige foretak
er konkurs.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa

Side 43



5

Av restansene gjelder kr 120 000 et dødsbo og en person med innvilga gjeldsordning.

Berostilte restanser: Det har vært reduksjon i berostilte restanser fra 2010 til 2011 med kr kr
85 665. Ingen nye restanser er berostilt i løpet av 2011.

Avskrivninger: Det er avskrevet kr 477 341. Av dette beløp gjelder kr 345 649 aksjeselskap
som er gått konkurs og sletta i Enhetsregisteret. 4 selskap er sletta i enhetsregisteret. Kr
131 692 gjelder 3 dødsbo der ingen har overtatt ansvaret for utestående restanser.

Ettergivelse: Det har ikke vært foretatt ettergivelse av utestående fordringer i 2011.

Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt: Det har vært foretatt nedsettelse av pensjonsgivende
inntekt, når utestående skatt ikke er betalt, med kr 83 901. 4 personer har fått nedsatt
pensjonsgivende inntekt.

Utlignet skatt i 2010 var kr 222 924 156 mot 2009 som var kr 209 874 607. Dette viser en
økning på kr 13 049 549.

Arbeidsgiveravgiften har endret seg fra kr 1 472 770 i 2010 til kr 4 247 134 per 31.12.2011.
Dette gir en økning på kr 2 774 364. Dette skyldes blant annet at bedrifter hjemmehørende i
Nordreisa, utfører sitt arbeid i andre kommuner, og skal da betale avgift etter satsene i den
kommunen de utfører mer enn 50 % av sitt arbeid i. Bedrifter hjemmehørende i Nordreisa,
som utfører sin virksomhet her, tilhører sone 5 og satsen for arbeidsgiveravgift er 0 %.

3.1.3 Kommentarer til restanser eldre år

Inntektsår Sum restanse
debet




Herav skatteart
"Restskatt —erson"




2009




998 790 638 632
2008




500 770 243 565
2007




911 064 491 938
2006 —1994 2 171 015




3.1.5 Kommentarer til restanseoppfolgingen for eldre år




Kontoret har gjennomgått.rapporten "Restanseliste —forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2011.

Det er ingen krav som er foreldet per 31.12.2011

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste —forelda krav- foreldelsesdato to.m.
31.12.2011.
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3,2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 30.06.2011
Nordreisa hadde et måIkrav for innfordringen av personlig restskatt 2009 på 94,8%.
Innfordret personlig restskatt var 90,0. Total restanse er vel 3. mill. Ca 1,2 mill gjelder
konkurser. 150' har vi tatt utlegg i bank men dette er ikke anvist oss før etter 30.06.11. Ca 1.
mill, regner vi ikke med å få inn og 400' kanskje mulig men vanskelig å innfordre.

I tillegg hadde vi utestående arbeidsgiveravgift på grunn av bedrifter som har tilhørt 1942
Nordreisa men nå er flyttet til riktig kommune. De henger etter med innbetaling av avgiften.

3.2.2 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket
innfordringsresultatet

Det arbeides aktivt med innfordring kontinuerlig.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Det siste kvartalet har Nordreisa kommune innført nytt regnskapssystem og ressursene på
skatt har vært noe omprioritert i forbindelse med dette. Det vil si at vi delvis har hatt kun 1
årsverk på skatt i denne perioden.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Kontoret jobber kontinuerlig med effektivisering og anser 2011 som et tilfredsstillende år.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret innehar særnamskomeptanse.

4 Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontoret deltar ikke i en interkommunal samarbeidsordning men kjøper kontroller. I 2011 er
det kjøpt 8 kontroller fra Tromsø og 2 kontroller fra Alta. De siste 2 kontrollene er utført av
kontoret her i Nordreisa.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Det har vært planlagt og gjennomført 12 kontroller i 2011. Dette er i henhold til kravet på 5
% . I 2010 var det planlagt å gjennomføre 12 kontroller men ved årets slutt var 10 kontroller
gjennomført.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen
Det er gjennomført 12 kontroller. Alle kontrollene resulterte i anmerkninger på flere områder.
Det ble blant annet foreslått 3 endringsforslag i grunnlag arbeidsgiveravgift på til sammen kr
415 307. I tillegg har 8 bedrifter ikke foretatt korrekt innmeling/utmelding av arbeidstakere i
Aa-registeret hos NAV. 8 bedrifter hadde ikke sikret sine skattetrekksmidler i henhold til
regelverket. 9 bedrifter hadde ikke innbetalt forskuddstrekket i rett tid for en eller flere
terminer.
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r I tillegg var det blant annet anmerkning om: Fordel privatbruk firmabil, fordel telefon, ikke
levert standard revisjonsberetning, bruk av mellomregningskonto, manglende kollektiv
pensjonsordning, soneplassering, levering av oppgaver, dokumentasjon av reiseregninger og
påpakning om å sette seg inn i grunnleggende bokføringsprinsipper.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen har vært fullført som planlagt. Det har vært et godt år når det gjelder
ressurser på kontrollområdet. Målet med å gjennomføre 2 kontroller her på kontoret er nådd.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
I 2011 har vi hatt samarbeid med Skatt Nord vedrørende utenlandske arbeidstakere i
Nordreisa. 4 arbeidsgivere har vært besøkt der problemstillingen har vært tatt opp. Utover
dette har ikke skatteoppkreveren deltatt i noen fellesaksjoner.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak
I 2011 har vi vært i kontakt med 41 nye bedrifter som er startet opp dette året. Det er blant
annet informert om NAV arbeidsgiver og arbeidstaker register og kravet til skattetrekkskonto.
Det er også sendt ut brosjyre med praktisk informasjon og nyttige nettsteder fra Skatteetaten.
Det er sendt egen brosjyre til NUF selskaper. I tillegg har det vært gitt informasjon til de 12
arbeidsgiverne vi har hatt inne for kontroll.

Sted/dato: 20.01.2012
-

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2011 - signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skat-teoppkrevereni Nordreisa
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Innledning  

Om Halti Kvenkultursenter IKS 
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper av 29.01.99. Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune. 

Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune. 

Senteret har som formål: 

 Å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

 Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

 Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

 Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

 Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag 

i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms 

 

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og 

revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske 

befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens 

historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og 

næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive 

tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med 

den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk 

språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske 

kulturen i alle sammenhenger. 

 

Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS 
Troms fylkeskommune: Eskild Johansen, varamedlem: Eva Solstad 

Storfjord kommune: Ilmar Monlund, varamedlem: Tore Isaksen 

Lyngen kommune: Irene Sørensen, varamedlem: Rolf Johansen 

Kåfjord kommune: Bjørn Inge Moe, varamedlem: Rita Mathisen 

Nordreisa kommune og leder av repr.: Inger Birkelund, varamedlem: Odd Erik Hansen 

Kvænangen kommune: Trygve Enoksen, varamedlem: John Helland 

Skjervøy kommune: Einar Lauritsen, varamedlem: Ingrid Lønhaug 

 

Styret for Halti kvenkultursenter IKS 
Troms fylkeskommunes representant og leder av styret: Sigrund Hestdal,  

varamedlem: Jan Egil Johansen, Kvænangen 

Nestleder: Per Ingvald Johansen, Kåfjord. Personlig varamedlem: Inger Marie Åsli, Kåfjord.  

Styremedlem Kari Monlund, Storfjord.  Personlig varamedlem: Morten Fredriksen, Nordreisa. 

Styremedlem Ingunn Karlsen, Lyngen. 
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Styremedlem Anne Gerd Jonassen, Kvænangen. Personlig varamedlem: Maria Olaussen, 

Kvænangen. 

På slutten av 2011 har eierne valgt nye medlemmer til representantskapet. På grunn av valg, 

sykdom og andre forhold, ble høstmøtet i representantskapet utsatt til januar 2012.  

 

Ansatte 
Lisa Vangen er ansatt som daglig leder. Vangen har arbeidet i 80 % stilling i 2011. Hun har 

arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og resten fra hjemmekontor i Manndalen.  

Under Paaskiviikko hadde vi Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene med 

film, intervjuer og bilder. Tove Reibo har vært engasjert som festivalmedarbeider, og har 

ledet kvensk sanggruppe for Nord-Troms i 2011. Johanne Sommersæter har vært engasjert en 

periode som spesialrådgiver. 

Ved utlysning av stillinger, forsøkes det å tas hensyn til kjønnsfordeling blant de ansatte. 

Personalkonflikter i 2011 har ikke forekommet. 

 

Aktiviteter i 2011 
Den kvenske revitaliseringen i Nord-Troms og resten av landet, begynner nå å feste grep. Vi 

har sett en fantastisk utvikling der det kvenske blir mer og mer relevant for befolkningen. 

Halti kvenkultursenter IKS er en av motorene i dette arbeidet. Våre aktiviteter for å fremme 

språk, kultur og holdninger, anser vi som svært viktige i denne sammenhengen. 

 

Kvensk språk 
Kvensk språk er en av bærebjelkene i kvensk kultur, og er viktig for bevaring og styrking av 

kulturen. 

Språket er kulturbærer og meningsbærer, og er viktig i videreføringen av kvenske verdier og 

kunnskap. Etter lang tid med fornorskning er kvensk språk i en begynnende 

revitaliseringsfase. Halti kvenkultursenter IKS ønsker at kvensk skal være et levende språk i 

bruk. Derfor ønsker vi å drive språkopplæring og skape arenaer slik at bruk av det kvenske 

språk økes i det offentlige rom. For å få dette til må man arbeide med revitalisering på mange 

områder. 

Kvensk språk er anerkjent som et eget minoritetsspråk i Norge. Kvensk språkting og kvensk 

språkråd har snart klart grunnlaget for normering av kvensk språk. Resultatet vil være et 

kvensk felles skriftspråk der lokale dialektvarianter vil være mulig å bruke. For oss gjelder 

dette Nord-Troms dialektene. Halti kvenkultursenter IKS vil forholde seg til retningslinjer for 

språknormering gitt av språktinget og språkrådet, og vil samarbeide tett med Kvensk institutt. 

I 2011 har vi fornyet samarbeidsavtalen med Kvensk institutt.  
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Vi ønsker å jobbe med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle kvensk språk og 

kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet vil vi bruke ulike innfallsvinkler, 

visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og skape 

kvenskspråklige arenaer. Videre vil vi arbeide med innsamling og formidling av ord og 

terminologi fra Nord-Troms dialektene. Vi vil være en støtte for folk som har interesse for 

kvensk språk og kultur. 

Den viktigste målgruppen for språkopplæring er barn. Vi ønsker at alle barn og unge skal 

kjenne til kvensk språk på frasenivå. Målet er at de med dette skal ha kunnskaper om sin 

bakgrunn, samt øke motivasjonen og forutsetningene for de som velger kvensk og finsk i 

skoleverket for å bli kompetente flerspråklige. For å sikre resultater av opplæring, er det 

viktig å begynne med barna mens de er så små som mulig. Barnehager blir derfor et viktig 

satsningsområde for oss. 

Også kulturskoler er et satsingsområde for oss, og her er målet er at barna skal ha muligheter 

å utvikle kvensk sang og musikk og andre kunstneriske uttrykksformer innenfor rammene av 

dagens kulturskoleordninger. 

Et annet mål er at befolkningen som ønsker det, i Nord-Troms spesielt og Troms generelt, 

skal få et godt kvensk språkopplæringstilbud. Vi vil drive regional voksenopplæring med 

kontinuerlige kvenskkurs. 

For at kvensk skal være et levende språk i regionen, behøves som sagt ikke bare opplæring, 

men også arenaer der språket brukes og utvikles. Slike arenaer ønsker vi å videreutvikle, og vi 

vil fortsette arbeidet med dette etter den linjen vi har påbegynt. Vårt arbeid med 

holdningsskapende arbeid og revitalisering av kvensk i regionen er svært viktig i prosessen 

med å fremme kvensk språk, for holdninger og motivasjon er avgjørende og grunnleggende 

forutsetninger for å forstå andre språk. 

 

Kvensk språkkurs 

Høsten 2011 arrangerte Halti kvenkultursenter IKS videregåendekurs i kvensk i Nord-Troms. 

Lærer var Agnes Eriksen og Terje Aronsen fra Kvensk institutt.  Kurset ble holdt over to 

helger, og var på 30 timer. Det er svært begrenset med lærekrefter fra Kvensk institutt, og vi 

har startet arbeidet med å skaffe lokal kursholder i Nord-Troms. I løpet av 2012 mener vi at vi 

kan kjøre kvenskkurs med egen kursholder, opplært av Kvensk institutt.  

Vi ønsker å gå i dialog med kommunene om deltakere fra enkelte personellgrupper kan få 

kompensert kurstid i form av avspasering, mot at de benytter seg av de språkferdigheter de 

har ervervet seg, i sin arbeidstid. Spesielt viktig vil være barnehageansatte, kulturskolelærere 

og helsepersonell.  

 

Kvensk språkkafè 

Halti kvenkultursenter IKS har arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her møtes 

mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære seg mer. 

Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeholde 

og utvikle språklig felleskap. Høsten 2011 innførte vi mer teoretisk språkarbeid på kafèene, 

med oversettelser av tekster og lignende. Med nye kursdeltakere, får vi også flere deltakere på 

de kvenske språkkafeene.  
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Kvensk sanggruppe for Nord-Troms 

Kvensk sanggruppe kommer jevnlig sammen for å synge kvenske og finske sanger som har 

blitt brukt i Nord-Troms regionen. Sanggruppa har i 2011 opptrådt under Paaskiviikko, og på 

Sonjatun bo- og kultur i Nordreisa.  

 

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell 

Etter å ha gjennomført et pilotprosjekt om kvensk kompetanseheving av barnehagepersonell i 

Nord-Troms i 2010, har Halti kvenkultursenter IKS arbeidet videre med dette i 2011. Vi har 

utviklet et kursmateriell i samarbeid med Kvensk institutt, og tilbyr gratis innføringskurs i 

kvensk språk til barnehagepersonell i regionen 

Tilbakemeldingene fra barnehager etter kurset, har vært gode. Interessen og engasjementet 

blant barnehagepersonell er fantastisk, og vi ser fram med å videreføre dette arbeidet. 

Tove Reibo har vært engasjert som prosjektansvarlig i 2011, og hun vil fortsette arbeidet i 

2012.  

 

Paaskiviikko 
Paaskiviikko 2011 var en stor suksess. Alle seks Nord-Troms kommunene har i 2011 vært med og 

har feiret kvenkulturen i hele regionen. Paaskiviikko ble arrangert 5.- 12. juni, og hadde 1993 

besøkende til sammen.  

Rapport og bildeserie fra Paaskiviikko kan sees her; 

http://www.kvenkultursenter.no/paaskiviikko-2011.4948135-157856.html 

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. Hovedtema for 2012 vil være næring, i 

fortid, nåtid og framtid. Paaskiviikko 2012 er fra 3.- 10.juni, og Lyngen vil ha 

åpningsarrangementet. Vi gleder oss! 

 

Kulturaktiviteter 
Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring og bevisstgjøring om det kvenske.  

 

Kvenske kulturkvelder 

Halti kvenkultursenter IKS har i 2010 vært arrangør og medarrangør til flere kvenske 

kulturkvelder. Å ha lokale kulturkvelder ser vi som en viktig del av kvensk 

revitaliseringsprosess, der folk får informasjon om kvenske forhold og underholdning.  

Vi ønsker å arrangere flere slike kulturkvelder i 2012. 
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Fra kvensk kulturkveld i Nordreisa i 

mai 2011 

 

 

 

 

 

Samarbeid med kirken 

Vi er stolte og glade for at Paaskiviikko implementerer læstadianske elementer, og kvensk 

gudstjeneste på Bergmo bedehus har blitt en tradisjon.  

Daglig leder av Halti Kvenkultursenter IKS har gått inn som medlem i bispedømmerådets 

arbeidsutvalg for prosjektet ”Kvensk kirkeliv”. Arbeidet i 2010 har bestått i å finne forslag til 

kvenskspråklige salmer som skal inn i ny utgave av Norsk salmebok. I 2011 har 

arbeidsutvalget jobbet fram et utvalg av kvenske salmer. Den nye salmeboka som kommer ut i 

2012 vil inneholde 15 vakre kvenske salmer. 

Siden januar 2011 har det vært arbeidet med en samproduksjon mellom Riddu Riddu, Halti 

Kvenkultursenter/Paaskiviikko og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Initiativet kom fra 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Målet var å tilby befolkninga i Troms og Finnmark et 

profesjonelt kunstnerisk tilbud basert på egen kulturtilhørighet; det flerkulturelle, 

læstadianismen og den åndelige dimensjonen ved tilværelsen. Dette førte til produksjonen 

”Kaffekopp og salmebok”, som ble vist under Paaskiviikko og Riddu riđđu sommeren 2011.  

Dette er første samarbeidsprosjekt mellom samiske og kvenske festivaler i Norge, og 

festivalene og prosjektet skaper møteplasser for folk i vår egen region. ”Kaffekopp og 

salmebok” er en forestilling som burde vært tilgjengelig for alle, for det berører mennesker og 

verdier som er spesielt viktige i vår tid; forståelse, toleranse, tilhørighet og samhandling.  

Vi håper den får muligheter til å bli tilgjengelig for et større publikum.  

Halti kvenkultursenter IKS takker Riddu riđđu og Nord-Hålogaland bispedømme for 

samarbeidet, og håper på flere samarbeidsprosjekter i framtiden. 

 

Annet 
Vi har hatt et år med et høyt aktivitetsnivå. Andre aktiviteter som kan nevnes er møter i 

forbindelse med Eldia-prosjektet (European Language Diversity for All), se http://www.eldia-

project.org/ for mer informasjon.  

I forbindelse med den norske rapporteringen til Europarådet på Norges oppfylling av 

Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, gjennomfører Europarådets 

ekspertkomité en møteserie med berørte parter. Halti kvenkultursenter IKS møtte komiteen i 

mai 2011. 
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I oktober besøkte vi Leirbukt barnehage sammen med barnebokforfatter Agnes Eriksen. 

Hyggelig stund med lek og sang på kvensk, og lesing fra boka Kummitus ja Tähtipoika. 

 

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon 
Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått, 

har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no. Målet er å 

utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms.  

I løpet av året har vi utviklet nettstedet til å bli en nyhetsside for kvensk- relaterte saker i 

Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS` virksomhet. Besøk 

oss gjerne! 

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på Facebook, 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015 

samt har en facebookgruppe for de som lærer seg kvensk, ”Det kvenske språket lever videre!” 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911 

Vi har laget en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord-Troms. 

Her er intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.  

Se http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter .  

 

Kvensk samarbeidsråd 
Kvensk samarbeidsråd er en sammenslutning av lokallag som arbeider for kvenske og finske 

saker i Troms og Alta. Halti kvenkultursenter IKS er sekretariat for sammenslutningen. 

Kvensk samarbeidsråd ønsker; 

- Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen 

- Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske 

språket 

- Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk 

og arbeidsplasser 

- Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske 

engasjementet i regionen 

- Å danne en faglig plattform for kvensaker 

- Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner 

- Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen 

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale 

engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og 

forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og 

lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region. 

Med i Kvensk samarbeidsråd til nå, er: 

• Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK 

• Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat 

• Qven og sjøsamisk forening Kvænangen 
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• Kåfjord kvenforening 

• Skibotn kven og finneforening 

• Storfjord kven- og sjøfinneforening 

• Skibotn kvenforum 

• Tromsø kvenforening 

I 2011 har det vært møter i samarbeidsrådet, og de har kommet med uttalelser. Halti 

kvenkultursenter IKS arbeider med å sikre finansiering av rådet, slik at deltakerne får utgifter 

dekket.   

 

Samarbeid 
Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og 

fremst i Nord-Troms, men også i Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. Dette innebærer 

arbeid mot de kvenske/ finske foreningene i regionen og samarbeid med øvrige kvenske 

foreninger og institusjoner i Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker også å fremme samarbeid 

mellom kvener og andre minoritetsgrupper.  

Vi anser et godt samarbeid med andre aktører som en av de viktigste forutsetningene for å 

lykkes. Å respektere forskjeller og verdsette likheter, mener vi er en holdning å strebe etter i 

arbeidet med kvensk revitalisering. 

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått.  

 
Samarbeid med aktører på ulike nivå gjør at vi når våre mål! 

Økonomi 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift av Halti kvenkultursenter IKS. 

Som grunnlag for denne forutsetningen foreligger årsregnskapet for 2011.  

Årets underskudd foreslås anvendt slik;  
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Opptjent egenkapital pr. 31.12.10  326367,- 

Underskudd 2011    114 876,- 

Egenkapital per 31.12.12   211 491,- 

Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms 

fylkeskommune. Dette er imidlertid ikke nok til drift, og vi har i 2011 hatt siste året av et 

treårig prosjekt om dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Nord-Troms, samt 

holdningsskapende arbeid. Vi fikk om lag en tredel av de midlene vi søkte om i 2011 av FAD, 

prosjektstøtte til nasjonale minoriteter.  

Vi har arbeidet hardt i 2011 for å få statlig driftsfinansiering, uten å lykkes. Halti 

kvenkultursenter IKS har bl.a. vært på høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen, 

sammen med Norske kveners forbund. Nord-Troms regionsråd, Norske kveners forbund, 

Kvenlandsforbundet og Kvensk samarbeidsråd er blant de som har støttet vår søknad om 

driftsmidler.  

Uten statlig driftsfinansiering, betyr det et nytt år uten den videreutvikling vi ønsker for 

senteret. 

Det skjer imidlertid utrolig mye positivt regionalt og lokalt i forhold til det kvenske. I 2012 vil 

vår hovedsatsing, med de svært marginale ressurser vi har til rådighet, være på kvensk språk. 

Vi har engasjert Tove Reibo som språkmedarbeider og vil gjennomføre ulike tiltak for å 

fremme det kvenske språket. Det er søkt om prosjektmidler fra Fornyings- administrasjons- 

og kirkedepartementet til språkarbeidet i 2012, og vi håper på innvilging av denne søknaden.  

En hovedutfordring for 2012 blir å forsette arbeidet med å få statlig driftsfinansiering av Halti 

kvenkultursenter IKS. 

Det gjøres oppmerksom på at pensjonskostnader i note 2 i regnskapet gjelder for både 2010 

og 2011. 

 

Avslutning 
Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser. 

Det er meget gledelig å se at Halti kvenkultursenter IKS er med og bidrar til en positiv 

utvikling innenfor det kvenske. Engasjementet øker lokalt og regionalt. Kvensk er i ferd med 

å bli en akseptert del innenfor det flerkulturelle samfunnet vi lever i. 

Vi takker for samarbeidet i det gamle året og ser frem mot et nytt! 
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Halti Kvenkultursenter Iks

Foretaksnr. 994649094
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   Halti Kvenkultursenter Iks

Resultatregnskap
Note 2011 2010

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 221 845 211 362
Annen driftsinntekt 1 709 228 834 905
Sum driftsinntekter 931 073 1 046 267
Driftskostnader
Varekostnad 113 396 22 287
Lønnskostnad 2 579 466 367 189
Annen driftskostnad 358 347 331 116
Sum driftskostnader 1 051 209 720 591
DRIFTSRESULTAT (120 136) 325 676

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 5 260 691
Sum finansinntekter 5 260 691
NETTO FINANSPOSTER 5 260 691

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (114 876) 326 367

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT (114 876) 326 367

ÅRSRESULTAT (114 876) 326 367

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital (114 876) 326 367
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (114 876) 326 367

Årsregnskap for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094
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   Halti Kvenkultursenter Iks

Balanse  pr. 31.12.2011
Note 31.12.2011 31.12.2010

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 20 200 20 200
Andre fordringer 142 228 42 000
Sum fordringer 162 428 62 200
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 240 330 465 279
SUM OMLØPSMIDLER 402 758 527 479
SUM EIENDELER 402 758 527 479

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 211 490 326 367
Sum opptjent egenkapital 211 490 326 367
SUM EGENKAPITAL 311 490 426 367

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 8 578 9 042
Skyldig offentlige avgifter 27 807 43 943
Annen kortsiktig gjeld 54 883 48 127
SUM KORTSIKTIG GJELD 91 268 101 112
SUM GJELD 91 268 101 112
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 402 758 527 479

 
Underskrifter

Årsregnskap for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094
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Halti Kvenkultursenter Iks

Noter 2011

 

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt:
 
Troms Fylkeskommune Driftstilskudd kr 215.000
Troms Fylkeskommune kr   50.000
Fornyings-og administrasjonsd kr 250.000
Norsk Kulturfond kr 110.000
Torghatten Nord kr     7.000
Kåfjord Kommune kulturmidler kr     3.000
Kvenlandsforbundet kr   10.000
Troms Kraft kr   30.000

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt ett årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lønn 519 404 367 189
Pensjonskostnader 55 136 0
Andre lønnsrelaterte ytelser 4 926 0

Totalt 579 466 367 189

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 391.387
Styremedlemmer 11 100

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 27 837 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 38 817.

Noter for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094
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Selskapets formål
KomRev NORD IKS er et interkommunalt revisjonsselskap. Selskapets hovedmål er å gi eierne revisjonstjenester av

god kvalitet til selykost. Visjonen er "å skape trygghet" mens verdiene er tillit, fellesskap, åpenhet og kvalitet.

Selskapet yter hovedsakelig to typer tjenester— regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg utfører

selskapet granskninger, selskapskontroll og beskrivende undersøkelser.

Hva er regnskapsrevisjon? Hva er forvaltningsrevisjon?

Forvaltningsrevisjon defineres som systematiske vurderinger av

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det betyr at

undersøkelsene kan måle om

forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som

samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,

forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold

til målene som er satt på området,

regelverket etterleves,

forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er

hensiktsmessige,

beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske

organer samsvarer med offentlige utredningskrav,

resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med

kommunestyret eller fylkestingets forutsetninger og/eller om

resultatene for virksomheten er nådd.

Forvaltningsrevisjon utføres på direkte bestilling fra eier-

kommunenes kontrollutvalg og kommunestyrer.

Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte regnskapene

med høy grad av sikkerhet, samt å påse at kommunene har

overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle er

med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både

for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse

for regnskapet. I tillegg til å være revisor for 26 kommuner og

Troms fylkeskommune, utføres revisjon og

attestasjonsoppgaver for

Kommunale og interkommunale foretak

Offentlige stiftelser

Overformynderi

Kirkelige felles- og menighetsråd

KomRev NORD utarbeider i tillegg en rekke uttalelser og

attestasjoner. Eksempler på slike er momskompensasjon,

spillemiddelregnskap, EU-attestasjoner og særattestasjoner av

ressurskrevende tjenester.

Med de begrensninger som ligger i lovverket for interkommunalt samarbeid, vil det meste av tjenesteyting måtte

skje mot eierkommunene.

Organisasjon
Selskapet har satset på å bygge opp kompetanse tilpasset oppdragsgivernes behov. Virksomheten er lokalisert

med hovedkontor i Harstad og avdelingskontorer i Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland og Storslett. Begrunnelsen

for denne kontorstrukturen er nærhet til oppdragsgiverne. Selskapet er organisert i geografiske revisjonsteam på

regnskapsrevisjon, mens forvaltningsrevisjon utføres fra kontorene på Finnsnes og i Tromsø.

Kontorstøtte er plassert i Harstad, mens ledelsen dels sitter i Harstad og dels i Tromsø. Organisasjonen har ganske

flat struktur med tre administrativt definerte ledere. To av disse har samtidig et faglig ansvar for sine respektive

fagfelt for hele selskapets virksomhet. Teamledere har i hovedsak faglig lederansvar over eget team. Det største

teamet (forvaltningsrevisjon) har åtte ansatte mens det minste teamet (4) har fem ansatte.

Oppdragsansvarlig 2 oppdragsansvarlige Oppdragsansvarlig Oppdragsansvarlig

Leder forvaltningsrevisjon Leder regnskapsrevisjOr,

Kontorstøtte

Representantskapet— 30 medlemmer
NORDREISAKOMMUNE

'

Y,yStyret— 6 medlemmer

Revisjonsdirektør

forvaltningsrevisor

, TeaMI

regnskapsrevisorer regnskapsrevisor regnskapsrevisor
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Arbeidsmiljø
Det gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelser

annet hvert år, og årlige

medarbeidersamtaler for alle ansatte. Siste

arbeidsmiljøundersøkelse fra 2011 viste gode

resultater på arbeidsmiljø og trivsel.

I de årlige medarbeidersamtalene får lederne

tilbakemelding på at medarbeiderne trives på

jobb og er motiverte for å løse

arbeidsoppgavene.

Medarbeiderundersøkelsen 2011

5,08 5,19

Hvordan vurderer du arbeidsmiljøet Alt i alt er du fornøyd med å jobbe i

i KomRev NORD? KomRev NORD?

6

5

4

3

2

1

0

Spørsmålene blestilt med yurderinger fro 1 til 6, hyor 1er loyeste skår og 6 er høyesteskår

Fra lokalene på Finnsnes—foto: Oddgeir Albertsen

KomRev NORD har i 2011 flyttet inn i nye og mer tidsriktige lokaler på Sortland og Finnsnes. Bakgrunnen for

skiftene har vært utgående leiekontrakter, mangelfull funksjonalitet ved lokalene og arbeidsmiljøhensyn. De

lokalene som selskapet nå disponerer, har tilfredsstillende standard og oppfyller arbeidsmiljølovens krav. Det

fysiske arbeidsmiljøet vurderes derfor som tilfredsstillende.

Sykefravær
KomRev NORD har få sykemeldinger i løpet av året. Selskapet har likevel hele tiden fokus på å redusere

sykefraværet, og har dette som målsetting i 2012.

2011 har vært preget av stor stabilitet i bemanningen, med lite turnover.








2011 2010 2009 2008

Sykefravær 4,9 % 3,6 % 6,9 % 4,3 %
Herav langtidssyke 3,6 % 2,6 % 5,3 % 2,4 %

4
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Likestilling og alder
Det er ansatt 45 % (15) kvinner og 55 % (18) menn i selskapet. Gjennomsnittsalderen i selskapet er 47 år.

Rekruttering av nyansatte skjer på bakgrunn av kvalifikasjoner. Kvinner og menn behandles likt med hensyn fil

lønn og arbeidsvilkår. Styret i KomRev NORD består av tre kvinner og to menn, samt en kvinne som

representerer de ansatte. Selskapets utvidede ledergruppe består av tre kvinner og fire menn.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet.

Selskapets stilling
KomRev NORD er et av de største interkommunale

selskapene i Nord-Norge og omfatter 26

eierkommuner i Troms og Nordland samt Troms

fylkeskommune. Eieroppslutningen er uforandret fra

2009. Selskapet har over flere år hatt forutsigbare

rammebetingelser og med det også en jevn drift.

Selskapet merker likevel at det er en skjerpet

konkurranse om arbeidskraften.

Virksomheten er en kompetansebedrift hvor det

stilles løpende krav fil etterutdanning. Offentlig sektor

produserer et vidt spekter av tjenester og reguleres av

svært mange lover, forskrifter og bestemmelser.

Selskapet sitter på unik kompetanse om offentlig

sektor. Regnskapsrevisorene har høy realkompetanse

i kombinasjon med master og bachelorutdanning i

revisjon.

Forvaltningsrevisorene har høy kommunekunnskap

med hovedfag, master eller bachelor innen

fagkombinasjoner som juss, samfunnsplanlegging,

sosiologi, pedagogikk, administrasjon og

organisasjonsvitenskap og statsvitenskap.

Hurtigruta ankommer Tromsø under solformørkelsen i juni.

Foto: Oddgeir Albertsen

Et hovedmål er hele tiden å videreutvikle selskapets gode kompetanse for å gi kommunene et best mulig

tilbud.

KomRev NORD samarbeider med to andre interkommunale revisjonsselskaper (KomRev Trøndelag og Telemark

kommunerevisjon) om kompetanseutvikling på fagfelt som finansområdet, metoder for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, kvalitetssikringsrutiner, administrative rutiner og systemer med mer. Effektive

samarbeidsformer gir synergieffekter som bidrar til å holde kostnadene nede for eierkommunene.

KomRev NORD har i 2011 hatt besøk av eksterne kvalitetskontrollører fra Norges Kommunerevisorforbund.

Resultatet av kontrollene var svært positive både på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Selskapet ble av

kontrolløren karakterisert som landsledende på utvikling og gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Rapportene

fra den eksterne kvalitetskontrollen sendes over til kontrollutvalgene i eierkommunene som et ledd i tilsynet

disse har med å påse at kommunen/fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
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I 2011 har selskapet gjennomført flere oppdrag som har fått mye positiv omtale i så vel kommunestyrer som i

media. Dette har bidratt til å profilere blant annet forvaltningsrevisjon som et nyttig produkt for kommunene.

Selskapet ble også invitert til Fylkesmannen i Troms sin januar-samling for kommunene, for å redegjøre for

selskapets funn i økonomistyringsprosjektene som er gjennomført i svært mange av eierkommunene.

KomRev NORD har også deltatt på

kommunedagene i regi av KS, hvor både

selskapet og kommunal revisjon ble profilert.

- I -

På kommunedagene i Oslo - fra venstre: Arnt-Robert Haugen, KomRev

Trøndelag - Ole-Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund -

Finn-Egil Aure, Telemark kommunerevisjon og Oddgeir Albertsen, KomRev

NORD. Foto: Bjørn Braathen, NKRF

Før valget høsten 2011 ble det gjennomført en

kundeundersøkelse blant eierkommunene.

Tidspunktet ble valgt slik at de som har hatt

erfaringer med selskapet de fire siste årene, fikk

mulighet til å evaluere produktene som leveres.

Resultatene fra undersøkelsen er

gjennomgående gode, og det er forbedringer på

flere områder fra den forrige undersøkelsen

gjennomført i 2007. Under følger resultatene fra

to av spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen.

Ledelsen i KomRev NORD har også bidratt med økonomiopplæring av de nye kommunestyrene. Dette skjedde på

initiativ fra og i samarbeid med Fylkesmannen i Troms. I den forbindelse gav selskapets representanter tilbud til

kommunene om opplæring av folkevalgte i hver enkelt eierkommune.

Fremfidsutsikter
Selskapet har også i 2011 levert gode

tjenester av høy kvalitet til en lav pris.

KomRev NORD opplever mange positive

tilbakemeldinger fra eierne på det arbeidet

som utføres og erfarer at bedriften er en

attraktiv tjenesteleverandør. Selskapet har

fått mange godt kvalifiserte søkere på alle

forvaltningsrevisorstillingene som har vært

utlyst. Det samme gjelder rekruttering av

regnskapsrevisorer til hovedkontoret

i Harstad. Dette har sammenheng med at

høgskolen i Harstad har

revisorutdanning. Det har vist seg å

være mer utfordrende å få gode kandidater

til regnskapsrevisorstilinger ved våre

avdelingskontorer. KomRev NORD har de

senere år solgt undervisningstjenester til

høgskolene i Harstad og Tromsø i faget

offentlig økonomi. Prioriteringen skyldes at

selskapet ønsker å ha god kontakt med

studiemiljøet og ha mulighet til å rekruttere

dyktige revisorer allerede i

utdanningsfasen.

Faktaom kundeundersøkelsen

Selskapet mottok 98 svar på vår kundeundersøkelse som gikk

til ordførere, fylkesråd, ledere av kontrollutvalg, rådmenn,

økonomisjefer, regnskapsledere etc. De ble bedt om å vurdere

ulike sider ved vår organisasjon. I vurderingene ble man bedt

om å benytte en skala som gikk fra 1 til 6, hvor 1 er laveste

skår og 6 er høyeste skår.

Hvor vktig menerdu
revisjonens bidrag er, fortisyn
og kontroll i din
kommuneffylkeskommune?

Sett under ett hvor fornøyd er
du med detienestene KomRev
NORD IKS leverer?

6

4

3

2

1

0
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Det er opprettet ulike spesialistgrupper for å øke

kompetansen ytterligere på aktuelle fagområder.

Selskapet er en vesentlig aktør innenfor kommunal

revisjon. Det legges derfor vekt på å beholde dagens

kunder, samt å øke markedsandelen.

KomRev NORD er under press med hensyn til økonomi

og må hele fiden etterstrebe effektive løsninger. Eierne

har i større grad enn før et vaktsomt blikk på driften,

og det er vikfig at selskapet klarer utfordringene med å

rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.

Samtidig må virksomheten forholde seg til de

økonomiske rammene i kommunal sektor.

Alle virksomheter i Norge med en ytelsesbasert

pensjonsordning, dvs, hele offentlig sektor, vil ha store

utfordringer med de framtidige pensjonsutgiftene. Fra styremøte og behandling av regnskap 2011 i nye lokaler på

Finnsnes — Foto: Oddgeir Albertsen
KomRev NORD ser allerede i dag at utgiftene vil øke

dramatisk i tiden framover og det vil få direkte

konsekvenser for selskapets økonomi. Dagens tariffavtale gir ikke rom for å endre pensjonsordningen. Dersom

det hadde vært mulig å endre dagens ordning, ville det tatt mange år før det ville gitt merkbar effekt på

pensjonsutbetalingene. Derfor er det viktig at selskapet har pensjonsreserver for å møte disse forpliktelsene.

Resultatet av virksomheten
Ved årsskiftet 2011-12 hadde KomRev NORD 33 ansatte. Til sammen ble det utført 32 årsverk i bedriften.

 NI

• ••
4••.)

••••••
TI •

 • •

: J•

•••••11.

De ansatte på samling — Foto: KomRev NORD
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Driftsinntektene i selskapet var i 2011 på 27,5 millioner kroner. De historiske tallene er som følger:






2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

27,5.
27,0

0,3

0,8

'Ttitfe er,
- Driftsutgifter

•+eSUltat nettofinanstransaksjoner
= Netto driftsresultat

26;1 -

25,0

0,2

1,3

26A

24,5

p;a
1,1

24,0 -
25,4

0,5

-0,9

23,5

0,5

0,1

21,6

0,2

r

18,2

0,2

2,4
(Alle tall i millioner kroner)

Regnskap
Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr. 764 495. Dette utgjør 2,8 % av driftsinntektene.

Regnskapsmessig mindreforbruk er på kr. 656 520. Differansen mellom disse to tallene utgjør egenkapitalinnskudd i

KLPsom er overført i fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at

salgsinntektene har vært større enn budsjettert. Øvrige driftsposter er innenfor budsjett.

Balanse og likviditet
Selskapet har i 2011 hatt god likviditet. Når det gjelder selskapets disposisjonsfond, vises det til note 4. KomRev

NORD sine pensjonsforpliktelser har i 2011 økt med ca. 1,2 millioner kroner mer enn pensjonsmidlene. Netto

pensjonsforpliktelse (forpliktelse minus pensjonsmidler) er pr. 31.12 på vel 12 millioner kroner. På bakgrunn av

dette foreslår styret å avsette det meste av årets mindreforbruk til pensjonsfond, jamfør forslag tildisponering

under. For nærmere informasjon om pensjon vises vi til note 8.

Disponering av årets resultat

Styret i KomRev NORD IKSforeslår at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 656 520,- avsettes til

disposisjonsfond slik:

Fremtidige pensjonsforpliktelser

Opplæringsfond

Annen egenkapital

kr. 500 000

kr. 56 520

kr. 100 000

Harstad, 20. mars 2012

Rolleiv 0 Lind

Styreleder

Kirsti Lange

Styremedlem

31/4.U1)

Trude Olsen

Styremedlem

cz>

Lene h Johnsen

Styremedle

'

Karin Joh sen Andreas Bergla d

Nestleder Styremedlem

Oddgei?.Albertsen

Rev'j64sdirektØr
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Revisjonsberetning

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmårkku suohkanreviguvdna SGO

Til representantskapet i KomRev NORD IKS

REVISORSBERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for KomRev NORD IKS som viser et ordinært resultat på kr 764 495 og
et regnskapsmessig resultat på kr 656 520 Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011,
driftsregnskap og kapitalregnskap avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll
som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til KomRev NORD IKS per 31. desember 2011, og
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om
interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelser om ovrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Alta, 20. mars 2012

(0Toveathisen1-541

Oppdragsansvarlig revisor
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Årsregnskap2011

økonomisk oversikt - drift

Driftsinntekter

Note)

Regnskap

2011
Regulert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Regnskap
2010

Andre salgs- og leieinntekter 5) 2 466 687 2 262 000 2 062 000 2 632 197

Overføringer med krav til motytelse 2) 25 074 565 24 609 000 23 598 000 23 436 280

Sum driftsinntekter




27 541 252 26 871 000 25 660 000 26 068 477

Driftsutgifter









Lønnsutgifter




16 788 492 16 816 000 16 496 000 17 000 595

Sosiale utgifter




3 778 880 3 613 000 3 613 000 2 626 066

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod




5 232 997 5 386 000 4 686 000 4 363 536

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod 2)




259 799




260 000 260 000




252 100

Overføringer 2)




985 942




925 000 800 000




793 481

Sum driftsutgifter




27 046 110 27 000 000 25 855 000 25 035 777

Brutto driftsresultat




495 142




-129 000 -195 000 1 032 700

Finansinntekter









Renteinntekter, utbytte og eieruttak




269 353




234 000 300 000




231 447

Sum eksterne finansinntekter




269 353




234 000 300 000




231 447

Resultat eksterne finanstransaksjoner




269 353




234 000 300 000




231 447

Netto driftsresultat




764 495




105 000 105 000 1 264 147

Interne finanstransaksjoner









Bruk av tidligere års regnskapsmessig




1 614 147 1 614 000




0 1 097 900

Bruk av disposisjonsfond 3)








450 564

Sum bruk av avsetninger




1 614 147 / 6/4 000




0 1 548 464

Overført til investeringsregnskapet 6)




107 975




105 000 105 000




100 564

Avsetninger til disposisjonsfond 3) 1 614 147 1 614 000




0 1 097 900

Sum avsetninger




1 722 122 1 719 000 105 000 1 198 464

Regnskapsmessig mindreforbruk




656 520




0




0 1 614 147
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økonomisk oversikt - investeringer

Inntekter

Sum inntekter
Utgifter

Egenkapitalinnskudd KLP

Sum finansieringstransaksjoner

Finansieringsbehov
Dekket slik:

Overf. fra driftsregnskapet

Sum finansiering

Note) Regnskap Regulert
2011 budsjett

6) 107 975 100 000

107 975 100 000

107 975 100 000

107 975 100 000

107 975 100 000

Opprinnelig Regnskap
budsjett 2010




100 000 100 564

100 000 100 564

100 000 100 564

100 000 100 564

100 000 100 564

Udekket/udisponert

Balanse pr. 31. desember

EIENDELER

Note) Regnskap 2011 Regnskap 2010

Anleggsmidler




40 768 250 39 064 063
Herav:







Egenkapitalinnskudd KLP 
 1 203 077 1 095 102
Pensjonsmidler 
 39 565 173 37 968 961

Omløpsmidler




13 248 569 11 729 537
Herav:







Kortsiktige fordringer




1 693 097 1 831 222
Premieavvik





0




520 569
Kasse, postgiro, bankinnskudd








11 555 472 9 377 746

SUM EIENDELER




54 016 819 50 793 600

EGENKAPITAL OG GJELD







Egenkapital




-2 209 326 -1 728 777
Herav:







Disposisjonsfond 4) 8 610 813 6 996 666
Regnskapsmessig mindreforbruk








656 520 1 614 147
Kapitalkonto 6) -11 476 659 -10 339 590

Langsiktig gjeld




52 244 909 49 403 653
Herav:







Pensjonsforpliktelser 8) 52 244 909 49 403 653

Kortsiktig gjeld




3 981 236 3 118 723
Herav:







Annen kortsiktig gjeld




3 083 526 3 118 723
Premieavvik




897 710




0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD




54 016 819 50 793 600
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Noter til regnskapet

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER og generelt om noter
I henhold til selskapsavtalen føres regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Seiska-
pet har ikke kapitalfond eller bundne driftsfond.

NOTE 2 OVERFØRINGER





Sykelønnsrefusjon




-529 758




Refusjon omsorgspermisjon




-59 520




Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet




-985 942




Refusjon fra andre (private)




-216 025




Revisjonshonorarer mottatt fra kommunene




-23 273 120




Refus.on fra staten




-10 200




Overførin er med krav til motelse




-25 074 565




Kjøp av regnskapstjeneste




245 299




+ k'øav revis.onst eneste




14 500




K'øav tenester som erstatter feneste roduksbn




259 799

NOTE 3 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER






Disposisjonsfond pr 01.01.11





-6 996 666




Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet





-1 614 147




Forbruk av dis osis.onsfondet i driftsre nska et





0




Dis osis'onsfondr 31.12.11





-8 610 813

NOTE 4 SPESIFIKASJON AV DISPOSISJONSFOND






Egenkapitalinnskudd deltakere





-4 560 540




Annen egenkapital





-1 407 409




Fond utvikling/kjøp av revisjonsverktøy





-300 000




Opplæringsfond





-281 084




Pens.onsfond





-2 061 780




Sum





-8 610 813

NOTE 5 EKSTERNE INNTEKTER






Salg til andre (uten merverdiavgift)





-417 747




Salg til andre (med medverdiavgift)





-1 982 983




Kursinntekter





-65 457




Salav inventar





-500




Sum





-2 466 687

NOTE 6 SPESIFIKASJON AV KAPITALKONTO






Debet




Kredit




Inngående balanse 10 339 590




Egenkapitalinnskudd KLP (kjøp av aksjer)





107 975




Endring pensjonsmidler





1 596 212




Endring pensjonsforpliktelser 2 841 256




Ut ående balanse





11 476 659




SUM 13 180 846 13 180 846

NOTE 7 AKSJER OG ANDELER






Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12.11





1 203 077
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NOTE 8 PENSJONSORDNING I KLP

Årets nettoens'onskostnad s esifisert13-1 nr C




Nåverdi av åretsens"onsotenin 2 310 892
Rentekostnad avålø tens'onsfor liktelse 2 273 305

Forventet avkastninavens'onsmidlene 2 080 190

Nettoens'onskostnad ekskl. adm.iht. aktuarbere nin 2 504 007

Premleavvik




Årets innbetalteens'ons remie inkl adm.kostnader 1 778 876
- Administras'onskostnader 129 017

- Pens'onskostnad ekskl. adm.kostnad 'f. aktuar 2 504 007

=Åretsremieavvik -854 148

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet
akkumulert remieavvik 13-1 nr E
Akkumulert remieavvik 31.12.11 konto 2.1941.9001
Pens'onsmidler r. 31.12.11 konto 2.2041.9060
Brutto ens"onsfor liktelser 31.12.11 konto 2.4041.9061

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 31.12.11
konto 2.4014.9062

Bere nin sforutsetnin er 13-1 nr. D "f. 13-5 nr. 2-6
Forventet avkastnin å ens'onsmidler
Diskonterin srente
Forventet årli lønnsvekst

Forventet årli G-re ulerin

Estimert for liktelse 01.01.11 bokført
+ - estimatavvik r 01.01.11

IB faktisk ens'onsfor liktelse n bere nin 01.01.11

Estimerte ens'onsmidler 01.01.11 bokført
+ - estimatavvik r 01.01.11

IB faktisk ens'onsmidler n bere nin 01.01.11

Estimatavvik 2011
Estimatavvik ens'onsfor liktelser
Estimatavvik ens"onsmidler

Netto estimatavvik

Totale pen-
s•ons oster:

-897 710
39 565 173
52 244 909

5,50 %
4,50 %
2,96 %

2,96 %

48 848 782
519 795

49 368 577
37 968 961

189 315

38 158 276

Estimatavvik
tidli ere år

0
0

0

Herav-
arb. .av

-43 562

615 287

Årets esti-
matavvik

519 795
-189 315

330 480

Merknader:

KomRev NORD har besluttet å håndtere premieavvik i sin helhet i påfølgende
regnskapsår, jamfør forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4 C.

NOTE 9 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK, HONORAR OG GODTGJØRELSER

Utviklingen i antall årsverk siste tre år vises i tabellen under. Reduksjonen i årene 2008-
2010 skyldes at to medarbeidere har fått innvilget 50 % avtalefestet pensjon, uten at det er
ansatt nye medarbeidere. Reduksjonen i 2011 skyldes en vakant stilling i Tromsø.

, "

Antall årsverk 32 33 33,5 34

Selskapets styre mottok til sammen kr. 106 000 i samlede godtgjørelser i 2011, hvorav
styrets leder mottok kr. 47 000. Daglig leder mottok en årslønn på kr. 775 000.

Honorar til revisor utgjør kr. 14 500 hvorav alt var revisjonstjenester (ingen rådgivnings-
tjenester).
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Deltakernes eierandeler Fakta om vekst i kommunal sektor

.-




Eierandel i
selskapet

sgr ogiffi




Troms fylkeskommune 21,9 %-




Narvik kommune 4,9 %




Sortland kommune 4,1 %
HadsnimUi




Målselv kommune 3,0 %

ÏorFkormune 


Nordreisa kommune

SørreusakOmMUne

2,1%

Lyngen kommune 1,4 %

Kvæfiördkommtine .:1,4 %
Bø kommune %
SkjetV4 kommune %
Karlsøy kommune 1,1%

GåivuOnasuohkan/KåfiordkomMune! %
Tysfjord kommune 1,0 %
BaHangenkommune 1,0 %
Evenes kommune 1,0 %
TjeldSundkommune_,. 1,0%
Lødingen kommune 1,0 %
Storfiordkommune o,s%
Tranøy kommune 0,7 %

Kvænangenkommune 0,6 %
Torsken kommune 0,5 %

Bergkommune 0,5 %

Samlet sum 100,0 %

Veksteni eierkommunenessamledebrutto

driftsutgifteri perioden2006-2010 har vært på 28 %.

Økningeni honorarenetil KomRevNORDhar i samme

periodenvært på 14 %.

Densamledeårligeveksteni sysselsettingen

eierkommunenehar i perioden 2008-2010 vært på 750

årsverk.

Kilde: SSB/KOSTRAog KomRev NORD

Over: Møysalen på Hinnøya sett fra Hennes - Hadsel kommune

Siste side: Husøy på Senja en vindfull høstdag

Begge foto: Oddgeir Albertsen
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NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

NORDREISAKOMMUNE
SERVICEKONTOFET-

rFR20:2

Adressater, jf. adresseliste
Dcwr4R------

LOPENR—
ARKKODE

Arkivnummer
023

Vår referanse Vår dato
171/2012/lon 30.01.2012

Årsmelding 2011 Nord-Troms jordskifterett

Vedlagt oversendes årsmelding for Nord-Troms jordskifterett.

Det framgår av årsmeldingen at vi hadde et svært godt resultat også i 2010. Dyktige
medarbeidere aiør at jea med alede kan konstatere at vi er en av de mest produktive
jordskifterettene i landet.

Økt bemanning har medført at vi nå er mer å jour enn det vi har vært tidligere år. I og med at
den ene dommerstilling ble fast i 2011, håper vi at denne situasjonen vil vedvare. Det er nå
tre dommere ved Nord-Troms jordskifterett: Øystein Nilsen, Trygve Pedersen og Liv
Nergaard. I tillegg har vi forhåpninger om å få en jordskiftedommerfullmektig, forutsatt at vi
får søkere. Denne opplæringsstillingen er nylig lyst ut for en periode på fire år. Med tre
dyktige ingeniører forventer vi at også det tekniske arbeidet blir tatt fortløpende.

Ventetida er på veg nedover og alle sakene som ble krevd i 2011 er planlagt oppstartet i år. I
tillegg har vi kapasitet til å påbegynne hastesaker som kommer inn i første halvår 2012.

For øvrig vil jeg vise til vår hjemmeside: www.domstol.nortrm der dere finner informasjon om
jordskiftedomstolen, berammingslister, informasjon om ansatte og om hvordan dere kan kreve
sak.

Med hilsen
Nord-Troms jord kifterett

1.-Af
Liv Nergtiard
jordskifterettsleder
Tlf direkte innvalg: 77 58 87 02

Vedlegg
- Årsmelding 2011

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 Bank 7874 06 31607
Postboks 6602 Fylkeshuset Telefax 77 58 87 01 Bedriftsnr. 974 758 571
9296 TROMSØ TROMSO jtrmpostgdomstol.no www.jordskifte.no
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‘ir JORDSKIFTERETT

Adressater:
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, her
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, her
Statens vegvesen Troms, Eiendomsseksjonen, her
Statskog Troms, 9321 Moen
Reindriftsforvaltningen i Troms, 9325 Bardufoss
Forsvarsbygg, Postboks 309, 9483 Harstad
Troms Bonde- og småbrukerlag v. Ole Anton Teigen, 9064 Svensby
Troms Bondelag, v/leder Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Senja tingrett, Postboks 203, 9305 Finnsnes
Nord-Troms tingrett, Postboks 2510, 9270 Tromsø
Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø

Advokatfirmaet Bakke, postboks 1015 Sentrum, 9260 Tromsø
KPMG Law Advokatfirma DA, postboks 6262, 9292 Tromsø
Advokat Dagfinn Strønstad, Postboks 1088 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfirmaet Linnet & Co Da, Postboks 670 sentrum, 9257 Tromsø
Advokatfirmaet Østgård DA, Postboks 1151 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatene Karoliussen, Rege & Wibe, Postboks 316, 9305 Finnsnes
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & co DA, Postboks 520 sentrum, 9255 Tromsø
Advokat Tor Waaler, Postboks 2077 postterminalen, 9266 Tromsø
Advokatselskapet Skjærgård AS, Postboks 1060 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatene Brox og Eriksen ANS, Postboks 305, 9305 Finnsnes
Tromsøadvokatene DA, Postboks 1062 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfellesskapet Centrum AS, Postboks 220 sentrum, 9253 Tromsø
Advokatene Ringberg, Crogh & Warth AS, Postboks 636 sentrum, 9257 Tromsø
Linnet & Co Advokatfirma DA, Postboks 670 sentrum, 9257 Tromsø
Advokatfirmaet Stefanussen MNA, Postboks 117, 9305 Finnsnes
Advokat Rolf Pedersen, Postboks 65, 9251 Tromsø
Advokatene Leiros og Olsen AS, Postboks 9 sentrum, 9251 Tromsø
H.r.advokat Gunnar Nerdrum, Postboks 1150, 9261 Tromsø

Stortingsrep. Arne Bendiks Arnesen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Øyvind Korsberg, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Anne-Marit Bjørnflaten, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Per-Willy Amundsen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Irene Lange Nordahl, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Tove Karoline Knutsen, Stortinget, 0026 Oslo
Stortingsrep. Elisabeth Aspaker, Stortinget, 0026 Oslo

Tromsø kommune, 9299 Tromsø
Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes
Karlsøy kommune, 9130 Hansnes
Storfjord kommune, 9046 Oteren
Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet
Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen
Nordreisa kommune, 9151 Storslett
Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy
Kvænangen kommune, 9161 Burfjord
Målselv kommune, 9321 Moen
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Sørreisa kommune, 93 10 Sørreisa
Lenvik kommune, 9300 Finnsnes
Tranøy kommune, 9304 Vangsvik
Berg kommune, 9385 Skaland
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord
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SYKEHUSAPOTEK NORD
DAVVI BUOHCCEVIESSOAPOTEHKA

TIL INTERNT BRUK

Til:
Nordreisa kommune
v/ Rådmann
PB 174
Sentrum 17

KOMMUNE
SER»,CE-KO‘,TORET

ki

7.012
42-ek-

9156 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Dato:

31.01.2012

ÅRSRAPPORT FOR FARMASØYTISK TILSYN FOR NORDREISA KOMMUNE

I 2011 har Anne-Lise Reiersen vært rådgivningsfarmasøyt for Nordreisa kommune.
Kontrakten med Nordreisa kommune lyder på 128 timer farmasøytisk rådgivning per år. I
2011 er det fakturert for 124 timer rådgivning for alle enhetene til sammen.

Alle enhetene i kommunehelsef enesten

To legemiddelhåndteringskurs å 12 timer for helsefagarbeidere og ufaglærte ble gitt for alle
enhetene. To oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering å 3 timer for helsefagarbeidere ble
også gitt for alle enhetene. Sykepleierne og vernepleierne i alle enhetene hadde 6-timers
oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Retting av kursprøver tok 5,5 timer.

Institus'onst'enester

Kontrakten med Nordreisa kommune lyder på 96 timer farmasøytisk rådgivning pr. år for
sykehjemmene (Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun Bo- og
kultursenter). I 2011 er det fakturert for 15 timer felles revisjonstilsyn for sykehjemmene.

Undertegnede har vært faglig rådgiver for enhetens leder fra november 2011.

I 2011 ble det gjennomført ett tilsyn etter revisjonsmetoden (rapport av 11.12.2011). Temaet
for revisjon var kompetanse innen legemiddelområdet. Revisjonen ble utført ved
gjennomgang av diverse skriftlig materiale inklusive kompetansekartleggingsskjema,
åpningsmøte, intervjuer og avslutningsmøte.

Ett avvik ved sykehjemene ble avdekket ved revisjonen av kompetanse innen
legemiddelområdet, og tre anmerkninger ble gitt. Frist for å gi tilbakemelding om plan med
lukking av avvik og arbeid med forbedring av kompetansen innen legemiddelområdet er 1.
februar 2012.

Det ble laget bestillingsliste for Sonjatun Bo- og Kultursenter.





1
Sykehusapotek Nord HF Besøksadresse: Telefon: 77 62 62 56 Saksbehandler:
9291 Tromsø Sykehusveien 38 Telefaks: 77 62 66 69 Anne-Lise Reiersen




9019 Tromsø




Dir.tlf: 77 62 62 78

Kontonummer: Org.nr: Internett: Saksbehandler e-post:
4750.15.73783 MVA 974 095 769 NO www.sykehusapotek-nord.no anne-lise.reiersen@unn.no
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Omsorgsboliger

Kontrakten med Nordreisa kommune lyder på 8 timer farmasøytisk rådgivning pr. år for
omsorgsboligene på Høgegga og Guleng.

Ansatte hadde tilbud om å delta i legemiddelhåndteringskurs nevnt over.

ll'emmet'enesten

Kontrakten med Nordreisa kommune lyder på 24 timer fannasøytisk rådgivning pr. år for
hjemmetjenesten. I 2011 er det fakturert for 14 timer revisjonstilsyn for hjemmetjenesten.

Undertegnede har vært faglig rådgiver for enhetens leder fra november 2011.

I2011 ble det gjennomført ett tilsyn etter revisjonsmetoden (rapport av 11.12.2011). Temaet
for revisjon var kompetanse innen legemiddelområdet. Revisjonen ble utført ved
gjennomgang av diverse skriftlig materiale inklusive kompetansekartleggingsskjema,
åpningsmøte, intervjuer og avslutningsmøte.

Ett avvik ved sykehjemene ble avdekket ved revisjonen av kompetanse innen
legemiddelområdet, og tre anmerkninger ble gitt. Frist for å gi tilbakemelding om plan med
lukking av avvik og arbeid med forbedring av kompetansen innen legemiddelområdet er 1.
februar 2012.

Jeg takker for samarbeid i 2011 og ser frem til videre arbeid i 2012.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller kommentarer.

Med vennlig hilsen

\\,1A)\; \,k-ervt/11,--

Anne-Lise Reiersen
sykehusfarmasøyt
Sykehusapotek Nord HF, Tromsø
Tlf 77 62 62 78
E-post: anne-lise.reiersen c unn.no

Kopi sendt til: Enhetsledere
Kommunelege i Nordreisa kommune
Helsetilsynet i Troms

Sykehusapotek Nord HF Besøksadresse: Telefon: 77 62 62 56 Saksbehandler:
9291 Tromsø Sykehusveien 38 Telefaks: 77 62 66 69 Anne-Lise Reiersen




9019 Tromsø




Dir.tlf: 77 62 62 78

Kontonummer: Org.nr: Internett: Saksbehandler e-post:
4750.15.73783 MVA 974 095 769 NO www.sykehusapotek-nord.no anne-lise.reiersen@unn.no
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Helsedirektoratet

MOPDRESAKOMMUNE
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Landets kommunestyreTPEN n Deres ref.:




Saksbehandler: JON




Vår ref.: 11/8137




Dato: 24.01.2012

Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salgs og
skjenkebevillinger

Bakgrunn
Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen skal dermed
behandle alle søknader om bevilling på nytt senest 30. juni 2012. Helsedirektoratet
ønsker å rette kommunens oppmerksomhet mot viktige folkehelsehensyn som bør
vektlegges ved vurdering av søknader om skjenkebevilling.

Folkehelseloven og forvaltning av alkoholloven
Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1. januar 2012. Kommunen skal etter denne
loven bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, og ikke bare helsesektoren.
Kommunens forvaltning av alkoholloven er et viktig område i denne sammenhengen.
Formålet med alkoholloven er å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skadene som alkohol medfører. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) utga
nylig en rapport om kommunenes arbeid med rusmiddelpolitiske handlingsplaner
(SIRUS rapport 2/2011 Prosessen, planen og politikken —Rusmiddelpolitiske
handlingsplaner). Rapporten tyder på at kommunene i liten grad utnytter det
forebyggingspotensialet som ligger i bevillingspolitikken. Det folkehelseperspektivet
som ligger til grunn for nasjonale mål og strategier, er mindre synlig de kommunale
planene.

Kommunens adgang til å sette vilkår
Kommunen kan stille ulike typer vilkår, og fastsetter lokale salgs- og skjenketider. I
tillegg er kommunen ansvarlig for kontrollen med bevillingene, og for sanksjoner ved
brudd på regelverket. Kommunen forvalter dermed noen av de viktigste virkemidlene
som påvirker totalkonsum og drikkemønster, noe som er direkte knyttet til helserisiko
og skadeomfang. Alkoholpolitisk handlingsplan bør utdype kommunens rolle som
helsepolitisk aktør i forebygging av alkoholskader i Norge og vise hvilke vurderinger
som ligger til grunn for bevillingspolitikken. Slike vurderinger er også i tråd med
folkehelseloven som legger føringer for det systematiske folkehelsearbeidet (oversikt,
planlegging, iverksetting av tiltak). God forvaltning av virkemidler på lokalt nivå er tiltak
som kan bidra til å fremme folkehelsen.

Helsedirektoratet • Divisjon folkehelse
Avd. lokalt folkehelsearbeid
Jon Nysted, tlf.: 24 16 34 84

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Side 82



Utviklingstrekk og anbefalinger
I motsetning til utviklingen i en rekke andre europeiske land, har alkoholbruket i Norge
økt jevnt de senere årene. På landsbasis er antall skjenkesteder tredoblet fra 1980 til
2010. De 10 siste årene har antallet skjenkesteder økt med 16 %.

I alkoholloven søkes en rekke kryssende hensyn ivaretatt. På den ene siden ønsker
myndighetene at alkohol skal være tilgjengelig. På den annen side ønsker man å
begrense de sosiale og helsemessige skadene alkoholbruk medfører. Kommunestyret
bør her vurdere utviklingen i egen kommune, blant annet utvikling av omsetning av
alkohol og antall skjenkesteder. Kommunen kan også sammenlikne utviklingen i egen
kommune med andre kommuner eller på nasjonalt nivå. Alkoholloven gir anledning til å
sette en øvre grense, dvs et "tak" på antall skjenkebevillinger.

Norge ligger relativt godt an i europeisk sammenheng både mht. totalforbruk og
alkoholrelaterte skader. De kontrollpolitiske virkemidlene i alkoholpolitikken har bidratt
til dette. Kommunens praksis ved søknad om bevilling og regulering av salgs- og
skjenkebestemmelsene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense
alkoholrelaterte skader.

Vedlagt følger en oversikt over forhold som kommunen bør vurdere i forbindelse med
tildeling av nye skjenkebevillinger.

Vennlig hilsen

Bjørn-Inge Larsen e.f.
helsedirektør 122,t,

Knut-In lepp
divisjonsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Vedlegg:

Forhold som kommunen bør vurdere ved behandling av søknader om tildeling
eller fornyelse av skjenkebevillinger

Skal kommunenaktivtbegrenseantallskjenkebevillingerved å sette en grense,dvs.et
"tak",for antallskjenkebevillinger?

Er det spesiellehensynsom må tas mht.skjenkestedetsbeliggenhet,somf.eks.
trafikalehensyn,skjenkestedenesspredningeller tetthet?Kommunenkan leggevekt
på at det f.eks. ikkeer ønskeligå leggeskjenkestedetved idrettsplasser,skoler,
ungdomshusmv.

Er bestemtetyper skjenkestederuønsket?Kommunenkan ha flere typer
skjenkesteder,som hotelldrift,restauranter,kafeer, puber,diskotek.mv.

Er det bestemtetypervirksomheterkommunenikkeønskerå gi bevilling?Kommunen
kanfastsetteat bevillingkunskalgis tilvirksomhetersomdrivermed mat og/eller
drikke.På denne måten kan man utelukkesøknaderom bevillingfra frisørsalonger,
blomsterhandlere,idrettsarrangørermv.

•
Hvordanønskerkommunenå håndteresøknaderom bevillingfor uteservering?Ønsker
man å ha egne bestemmelseri forholdtil skjenketider,skjenkeområdetm.m.?

Skal skjenkebevillingeninneholdeulikerettigheterfor uliketyper skjenkesteder?Skal
f.eks. uteserveringerkunfå bevillingfor drikkunderen vissvolumprosentalkohol,eller
skalstedermed bevillingfor all alkoholholdigdrikkha en aldersgrensepå 20 år?

Skal det stillesvilkår,og i tilfellehvilkentype vilkår?Eksemplerkan være ordensvakter,
spesiellealdersgrenserfor adgangtil stedet(spesieltved store,uoversiktlige
arrangementer),vilkårom bordserveringmv.

Skal det leggesvekt på bestemtekontrollhensyn?F.eks. dersomskjenkestedets
størrelseeller utforminggjør det vanskeligfor personaletå holdeoversiktog vanskelig
for kommunenå føre effektivkontroll.

Er bestemte næringspolitiske hensyn relevante?

Har kommunen bestemte typer lokaler hvor det ikke skal skjenkes alkohol, f.eks. lokaler
som vanligvis har ungdomsarrangementer? Eksempelvis ungdomsklubben.

Er det bestemte typer arrangementer som kommunen generelt ikke ønsker å gi
bevilling til, for eksempel ungdomsarrangementer, arrangementer der barn/unge og
voksne deltar sammen, idrettsarrangementer osv?

Skal kommunen delegere behandlingen av bevilling for en enkelt anledning?

Skal man ha et maks antall for ambulerende bevillinger som kan være i bruk på samme
tidspunkt?

Andre lokale hensyn

3
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Nord-Troms Regionråd DA
Wiruutua/

Stertiord Kåfjoni SMervcry Nordrei. Kyroangen

NORDREISAKOMMUNE
SERV!CLKONTORET

_

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

S remøte nr 02-2012
Kår ord rådhus, Olderdalen
Freda 16.mars 2012 kl 1000

I LOÆNP: KnDe

EMNE:
STED:
TIDSPUNKT:

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Halvar Wahlgren for Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen

Rådmenn: Einar Pedersen, Kåfjord
Christin Andersen, Nordreisa
Liv W. Smith, Kvænangen
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, sekretariatsleder
Forfall: Leif Lintho, Lyngen

Reidar Mæland, Skj ervøy

Merknad til innkalling: Ingen
Merknad til sakslisten: Ingen

Følgende program ble gjennomført;
Kl 1000 Møtestart
K11010 Møte med Husbanken, ved rådgiver Rigmor Richardsen og regiondirektør

Snorre Sundquist. Informasjon om Husbanken som velferdsaktør, økonomiske
virkemidler sett i sammenheng med helhetlig boligpolitikk og planlegging samt
relevant statistikk for Nord-Troms kommunene. Presentasjon ettersendes.

K1 1110	 Presentasjon avSpråksenteret i Storfjord ved Silja Mattila. Presentasjon
ettersendes.

K11200 Lunsj
Kl 1230 Statskog's regionutvalg Troms: orientering og valg, ved regionsjef Kåre

Rasmussen. Presentasjon ettersendes.
K1 1300 Styremøte og møte i rådmannsutvalget
Kl 1500 Møteslutt

1

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Cav uotwk/

Storfjord Kåfjord Skjersoy Nordreim Kv2eimgen

REFERATSAKER:
Fra Midt-Troms Regionråd: "fergeforbindelsen Harstad-Sør-Senja, øylandsruta"
Fra Skibotn Kvenforum:"Snøscooterforholdene i Skibotndalen"
Fra Nord-Troms Regionråd: "Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd angående
Ullsfjordforbindelsen"

Vedtak: referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 08/12 Regnskap 2011
Saksdokumenter: Totalregnskap 2011

Delregnskaper 2011

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 2 avdelingsregnskap (drift og
Nord-Troms Studiesenter). Drifta har igjen underregnskap som består om
"sekretariatet", ungdomssatsingen RUST og omdømmeprosjektet i Nord-Troms.

Delre nska avdelin 1 Drift:
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer omdømmeprosjektet og
ungdomssatsingen RUST er gjort opp med et overskudd på kr 115.837,07 for
2011.

Drift av sekretariatet er gjort opp med et underskudd på ca 30.000,-. Dette skyldes
i hovedsak at vi hadde 3 møter med overnatting i løpet av 2011. Vanligvis legges
det opp til 1-2 møter med overnatting pr år for ordførere og rådmenn. Møter med
overnatting er nødvendig i de tilfeller vi kombinerer ulike møter, for eksempel
møte i regionrådet og møte med Tromsbenken, fylkesmannen eller
fylkeskommunen.

Forprosjektet Omdømme ble avsluttet tidlig i 2011. Dette ble gjort opp i balanse
tilskudd dekker medgåtte kostnader. Forprosjektet påvirker derfor ikke resultatet.
Hovedprosjektet omdømmebygging i Nord-Troms startet opp 1. oktober i 2011.
hovedprosjektet er gjort opp med et overskudd på ca kr 5.000,- i 2011.

Ungdomssatsinga (RUST) startet opp igjen i 2009. Kommunene bevilger penger
til satsinga (ca 450.000 årlig) som en del av regionrådets budsjett. I 2011 har
stillingen som regional ungdomskonsulent vært vakant deler av året.
Ungdomssatsingen har derfor et overskudd på ca 140.000,- for 2011.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad©halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Whivuutual

Lyngm Storeord. RSfiard Slqrrwy Nordreim Kyamallgen

Delre nska avdelin 2 Nord-Troms Studiesenter:
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 112.221,92 for 2011.
Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2011. Flere eksterne oppdrag har gitt
god inntjening blant annet reiselivskurs med flere moduler rettet mot næringslivet
i regionen, dette har vært et samarbeid med Innovasjon Norge. Også utdanning i
rus og psykisk helse med støtte fra Fylkesmannen i Troms har vært gjennomført i
2011.

Totalregnskapet:

Dette medfører at totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for regnskapsåret
2011 på kr 228.059,-.

Forsla til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2011,
med et overskudd på kr 228.059,-.

Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 09/12 Disponering av overskudd 2011
Overskuddet i 2011 skyldes i hovedsak mindre aktivitet og vakant stilling deler av
året i ungdomssatsingen RUST, og stor aktivitet med gode prosjekter i
studiesenteret.

Det er derfor naturlig at man gjeninnfører "kompetansefond", som
man tidligere hadde for å dekke satsinger/egenandeler i kompetansesatsinger
tilknyttet studiesenterets virksomhet.

I ungdomssatsingen RUST er det lite midler til tiltak. Det bør derfor avsettes
midler til senere bruk, blant annet til det planlagte 16. mai-arrangementet i 2012.

Forsla til vedtak:
Regnskapet for 2011 er gjort opp med et overskudd på kr kr 228.059,-.
Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet disponeres på følgende
måte:

Kr 100.000,- overføres til "kompetansefond"
Kr 100.000,- overføres til "fond RUST"
Restbeløp overføres til "frie fond".

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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Ly.gui Storf.jwci KAfjord Egsjenffly Nordreim kyallaug,n

1/)11P
Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 10/12 Styrets årsberetning 2011
Saksdokumenter: forslag til styrets årsrapport for 2011

Forsla til vedtak:
Den fremlagte rapporten godkjennes som styrets årsrapport for 2011, og legges
frem for representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 11/12 Styrets forslag til leder og nestleder i representantskapet (utsatt sak 03/12)
Saksdokumenter: oversikt representantskap 2011-2015

Vedtektenes § 3 "organisering" regulerer representantskap og rådsforsamling;
"NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når
begge organ tiltrer iplenum, og kalles da rådsforsamling.

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Repre-
sentantskapet er selskapets øverste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med
3 representanter fra hver av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av
og blant de enkelte kommunestyrerfor hver kommunevalgperiode, ordinærtførste
gang i 1999.

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i
rekkefølge, for de tre medlemmene. Vararepresentantene skal være medlemmer av
de enkelte kommunestyrer.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestlederfor 2 år om
gangen, ordinært første gang i 1999.

Styret fungerer som valgkomitè, og har som oppgave å presentere forslag til leder
og nesteleder i representantskapet.

Alle eierkommunene har valgt nye representanter i høst fra sine respektive
kommunestyrer. Erfaringsmessig tar det ca 1 time å avvikle
representantskapsmøte. Møte behandler revidert regnskap, årsberetning og foretar
valg. Styret (ordførerne) i regionrådet møter i representantskapsmøte. Leder av
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Nord-Troms Regionråd DA

styret legger fram årsberetning. I etterkant av representantskapsmøte avholdes
rådsforsamling.

Vedtak på januarmøte:
Forsla til vedtak:

Representantskapsmøte og rådsforsamling avholdes i Skibotn tirsdag 24.
april 2012.
Styret i Nord-Troms Regionrådforeslår overfor representantskapet å
gjøre følgende valgfor 2 år:

Som leder av representantskapet velges:
Som nestleder av representantskapet velges:

Hovedtema på rådsforsamlingen:
Omdømmebygging medfokus på ungdom
Regionrådets virksomhet og rolle

Vedtak:forslag til vedtak med unntak avpkt 2 ble enstemmig bifalt. Behandling
avpkt 2 utsettes.. Oversikt over representantskapsmedlemmer og saksframlegg
sendes ut iforkant.

Tidligere ledelse av representanskapet:
ledere: Erna Ag, Nordreisa (2 perioder) og Sten-Egil Nystad, Storfjord
(2 perioder)
nestleder: Tove Einebakken Dreyer, Storfjord, Ingrid Lønhaug,
Skjervøy, Irene Sandnes, Skjervøy og Magne Monsen, Kåfjord

Saken legges fram uten forslag til vedtak (saken er ikke behandlet i
arbeidsutvalget).

Forsla til vedtak fremmet i møte:
Styret i Nord-Troms Regionråd foreslår overfor representantskapet å gjøre
følgende valg for 2 år:

Som leder av representantskapet velges: Werner Kiil, Lyngen
Som nestleder av representantskapet velges: Jani Albrigtsen, Kåfjord

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i mote ble enstemmig bifalt.
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GåNuortua/

Lyazeti Storfjord KAfjord Skjervey Nordreird Warnangen

Sak 12/12 Forslag til samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet
i Tromsø
Saksdokumenter: forslag til samarbeidsavtale

Nord-Troms Regionråd har hatt et meget godt samarbeid med Universitetet i
Tromsø siden etableringen av Nord-Troms Studiesenter i 2006. Vi kan også vise
til positive samarbeidsmøter 3. mars og 28. juni i 2011 mellom UiT, NTRR og
Troms fylkeskommune, hvor prorektor for utdanning Britt-Vigdis Ekeli deltok på
begge møtene og ass universitetsdirektør Britt Elin Steinveg deltok sammen med
Jan Roger Iversen på det siste møtet. På det siste møtet ble det signalisert at man
burde få på plass en avtale mellom Universitetet i Tromsø og Nord-Troms
Regionråd på samme måte som avtalen inngått mellom UiT og Midt-Troms
Regionråd.

Med dette som bakteppe er det utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale som må
behandles i styret i regionrådet og universitetsstyret. Etter godkjenning av
avtaleteksten i begge organ avtales det felles møte for signering av avtalen.

Forsla til vedtak:
Det framlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Regionråd og
Universitetet i Tromsø godkjennes av styret i Nord-Troms Regionråd.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 13/12 Forslag til styrerepresentanter i KomRev Nord fra Nord-Troms

Nord-Troms Re ionråd har mottatt føl ende inns ill fra ordfører Sølvi Jensen:
Jeg erfor tiden styremedlem i KomRevNord, ogpå valg i år.
Nytt valg skal gjøres på representantskapet til KomRev Nord den 24.4.2012.

Nå er det sånn at rep.skapet i møte i 2007 sa at "representantskapet legger til
grunn at ordførere/varaordførere ikke skal velges til styreverv i selskapet." Ved
sammensetning av styret skal det tas geografiske hensyn.

Det betyr atjeg ikke kan gjenvelges til dette styret.

Jeg er eneste representant fra Nord-Troms.
Synes det er viktig at Nord-Troms har en representant.
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StrAl.)1'd KMiord Slcjervey Nordreiw. Kxiuouien

Valgkomiteen anmoder om at den enkelte region/kommune kommer medforslag
til medlemmer og varamedlemmer til styret. Forslagene bør ha en representant
fra hvert kjønn slik at komiteen kan gi et samletforslag som ligger innenfor
selskapsrådgivingens rammer.
Forslag sendes snarest og senest innen 21. mars 2012 til KomRev NORD,
Postboks 823,9488 Harstad.

Jeg mener at vi i Nord-Troms bør komme med et samletforslag. Da står vi
sterkere.

Saken legges fram for styret uten innstilling.

Forsla til vedtak fremmet i møte:
Styret i Nord-Troms Regionråd vi foreslå følgende representanter fra Nord-Troms
til styret i KomRev Nord::

Einar Eriksen, Kåfjord
Gerd Kristiansen, Nordreisa

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 14/12 Dekning av transportkostnader 16. mai 2012
Ungdomsrådet i Nordreisa har stått som arrangør av dette vellykkede
arrangementet i en årrekke. Dette er et rusfritt arrangement, hvor ungdom fra hele
regionen har deltatt. Det har vært satt opp busser fra alle kommunene, slik at
ungdom har kommet seg fram og tilbake på en trygg måte. 16. mai har ikke vært
arrangert i 2010 og 2011. Arrangementet har vært etterlyst av både ungdom,
foreldre og politikere.

Saken har vært diskutert i ungdomssatsingen RUST, og det er enighet om å
realisere arrangementet i 2012 i samarbeid med Ungdomsrådet i Nordreisa.

Arrangementet har tidigere år gått med et lite underskudd, som ungdomsrådet i
Nordreisa måtte dekke av sine begrensede midler til tiltak. I tillegg har Nordreisa
hatt ansvaret for alt dugnadsarbeidet før, under og etter arrangementet. Siden dette
er et regionalt arrangement er det ønske om at de andre kommunene bidrar
økonomisk for å få arrangementet i havn. I tillegg er det ønskelig at Nord-Troms
Regionråd bidrar med transportstøtte til bussing av ungdommene fra
nabokommunene til Storslett.
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Forsla til vedtak:
Nord-Troms Regionråd bevilger inntil kr 40.000,- til transport til 16. mai-
arrangementet i Nordreisa i 2012. Beløpet dekkes av fond i regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER:
Gjennomgang av "tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark" —forskningsrapport fra Norut
på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Saken diskuteres dersom rapporten blir
lagt fram før 16. mars.

o Hvordan skal Nord-Troms Regionråd følge opp dette arbeidet?

Styret var enige om følgende;
Rapporten er pr dags dato ikke lagtfram. Men styret ønsker likevel å holde denne
saken "varm". Saken var ett av hovedtema'ene i møte med Tromsbenken 5. mars.
Som en oppfølging etter dette møte var styret enige om følgende;
Jan Helge Jensen utarbeidet etforslag til uttalelse i samarbeid med Reidar Mæland.
Uttalelsen sendes styret til godkjenning før den sendes ut (media og rikspolitikere)
Når rapporten foreligger vil arbeidsutvalget vurdere om det er behov for å avholde
et e et møte i re ionrådet

Nasjonal Transportplan 2014-2023
Felles strategi for høringskonferanse i Tromsø 27. og 28. mars?
Vedlagt: info om konferanse 27. og 28.03.12 og høringsbrev fra Troms
fylkeskommune

Styret var enige om følgende;
Nord-Troms Regionråd vil prioritere følgende strekninger på stamveinettet i
forbindelse med NTP 2014-2023
Jan Helge Jensen representerer Nord-Troms Regionråd på konferansen i Tromsø.
Jensen får innspill fra de andre ordførerne.
Skri tli e inns ill skal sende Troms Ikeskommune innen 23.04.12.

Fordeling av oppgaver —orientering i kommunestyrene i Nord-Troms
På styremøte i januar ble styret enige om;
Det er et ønske om at kommunestyrene kommer i større inngrep med det som skjer i
regionrådet.

1. Informasjonsrunder gjennomføres i alle k-styrene.
Alle ordførerne bidrar (informerer i nabokommunen) sammen med
sekretariatsleder.
Det lages etfelles info-opplegg om regionrådets virksomhet og resultater
(politiske resultater ogfaktiske innsparinger).
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LYEL1.11 Storflord Kånurd Skjervey Nurdreit Wallangen

Utskrififra regionrådets møter leggespå alle kommunenes hjemmesider.
Utskrififra regionrådets møter sendes postmottak i alle kommuner, hvor man ber om
at utskrift legges som referatsak til k-styrene.
Møtedatoer må avklares. Oversikt over kommunestyremøtene i vår er vedlagt.

Styret var enige om folgende;
Sekretariatet utarbeider informasjon/presentasjon til bruk i k-styrene
Årsrapporten kan inngå i informasjonen. Diskusjon omkring regionrådets
mandat —onskelig å sende ut hovedproblemstillinger iforkant
Det avsettes 30 min til presentasjon og 30 min til dialog (1 time totalt)
Følgende arbeidsfordeling mellom ordførerne gjennomføres:
- ordfører i Storfjord orienterer i Kvænangen
- ordforer i Kvænangen orienterer i Storfjord

ordforer i Lyngen orienterer i Kåfjord
- ordfører i Kåfjord orienterer i Lyngen
- ordfører i Skjervøy orienterer i Nordreisa
- ordfører i Nordreisa orienterer i Skjervøy
Det er ønskelig at dette gjennomføres i 1. halvår.
Ord ørerne som skal samarbeide er ansvarli or avklarin av tids unkt.

Innspill til RDA II —invitasjon til dialogmøte 22. mars 2012
Det vises til vedlagte invitasjon
Saken legges fram til diskusjon i regionrådet

Styret var enige om følgende;
Svein Leiros representerer Nord-Troms Regionråd på RDAII-møte. Innspill fra
Nord-Troms tar ut an s unkt i inns RUP 2012

Henvendelse fra Halti Kvenkultursenter IKS vedrørende trespråklig skilting i Nord-
Troms

Henvendelse er vedlagt
Saken legges fram til diskusjon i regionrådet

Fra styremøte;
Saken ble referert i møte.
Dersom det er ønskelig å gå videre med saken må den behandles i den
enkelte kommune.

Henvendelse fra Inger-Marie Olsen vedrørende Lørdagsuniversitet i Nord-Troms
Henvendelse er vedlagt
Saken legges fram til diskusjon i regionrådet

Saken utsettes til neste mote.
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Henvendelse fra Telemarksforsking vedrørende "økonomiske effekter av
kommunesammenslåing"

Henvendelse er vedlagt
Saken legges fram til diskusjon i regionrådet

Saken er ikke aktuell å å videre med.
Møte med Statskog

Styret var enige omfolgende;
Valg av representanter til regionutvalg i Statskog utsettes til 24. april 2012. Arbeidsutvalget
i re ionrådet la er innstillin .

Møtet hevet kl 1500

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 19.03.2012

Berit Fjellberg
Referent
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1. Innledning
I følge alkoholloven kan drikke med over 2,5 prosent alkohol bare selges og skjenkes av en som har

fått tildelt særskilt bevilling. I hovedsak har kommunene beslutningsmyndigheten for slike bevillinger.

Den enkelte kommune tildeler bevillinger og regulerer dem ut fra alkohollovens rammer. Samtidig er

det kommunenes ansvar å føre kontroll med at bevillingene drives i henhold til lov og forskrift.

Denne rapporten handler om hvordan kommunene forvalter denne oppgaven.

Undersøkelsen som rapporten bygger på har fått navnet "Kommunenes forvaltning av alkoholloven",

og har vært gjennomført hvert år siden 1989. Resultatene er presentert i de årlige

statistikkpublikasjonene, "Kommunenes rusmiddelarbeid", i 1996 og 1997, og i "Kommunenes

forvaltning av alkoholloven" i 1998, 1999 og 2000. Fra 2001 er data presentert som nettrapport på

SIRUS sin hjemmeside.

De fleste tabellene er gjengitt i selve rapporten, mens enkelte kun finnes et eget tabellvedlegg. I

dette vedlegget er også noen av tabellene fra rapporten gjengitt med opplysninger for flere år. Både

tabellvedlegget og et dokument med noen oversikter på kommunenivå, er lagt ut på nettet1

ti Datagrunnlag
Opplysningene er samlet inn ved hjelp av et spørreskjema hvor kommunene blir bedt om å angi

situasjonen ved utgangen av foregående år. Denne rapporten viser dermed hvordan kommunene

forvaltet alkoholloven i 2010.

De fleste spørsmålene har vært gjentatt siden 1989, noe som gir mulighet til å sammenligne

resultatene over tid. Samtidig har enkelte nye spørsmål kommet til. Særlig ble en del spørsmål lagt til

etter lovendringene i 1997. Nytt i årets spørreskjema er spørsmål om hvorvidt kommunene ga

advarsler til salgs- og skjenkebevillinger hvor det var avdekket overtredelser, og eventuelt hvor

mange slike de ga i 2010.

Svarprosenten har hvert år ligget på mellom 93 og 99 prosent, men er i år noe lavere. Det var 44 av

430 kommuner som ikke svarte, noe som gir en svarprosent på 90. For kommuner som ikke har svart,

har vi valgt å bruke noen av opplysningene som ble oppgitt sist de svarte2. For de fleste vil det denne

gangen være data fra 2009, men for noen er det brukt data fra tidligere år. Stort sett dreier det seg

om mindre kommuner hvor det ikke er grunn til å tro at det har skjedd store endringer fra et år til et

annet. Bakgrunnen for at vi gjør det på denne måten er at vi slik kan videreføre noen av tidsseriene,

men det innebærer samtidig at det er en viss upålitelighet i de presenterte data.

I tillegg må det bemerkes at vi vet lite om hvilken rolle respondenten i kommunen har med hensyn til

forvaltningen av alkoholloven, og hvor mye tid og energi som brukes på å frambringe mest mulig

korrekte svar. En følge av det er at det på generelt grunnlag er knyttet noe usikkerhet til

opplysningene vi mottar fra kommunene, og at endringer fra et år til et annet derfor må leses med

denne usikkerheten i tankene.

www.sirus.no
2

I årets rapport gjelder dette bare opplysningene om antall salgs- og skjenkebevillinger.
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12 Kategorisering av alkoholholdig drikk
I 2005 ble det gjort en rekke endringer i alkoholloven som blant annet innebar en ny inndeling av

alkoholholdig drikk. Inntil da ble de gruppert etter hvorvidt de betegnes som øl, vin eller brennevin.

Fra 2005 er drikkevarene inndelt i tre grupper etter alkoholstyrke:

Fra og med 2005 2004 og tidligere

Gruppe 1 (all drikk over 2.5 til og med 4.7 ØI
volumprosent alkohol)

Gruppe 2 (all drikk over 4.7 til og med 22 Sterkt øl, vin, brennevin

volumprosent alkohol) under 22 volumprosent

Gruppe 3 (all drikk mellom 22 og 60 Brennevin

volumprosent alkohol)

De kommunale salgsbevillingene gir bare anledning til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1, da det

bare er Vinmonopolet som kan selge drikkevarer i gruppe 2 og 3. Det er imidlertid den enkelte

kommune som behandler søknader fra Vinmonopolet om etablering av utsalgssted, og initiativet til å

opprette vinmonopol kan også komme fra kommunen. De kommunale skjenkebevillingene gis med

anledning til å skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk.

I denne rapporten brukes i hovedsak de overnevnte kategoriene når det henvises til ulike typer av

alkoholholdig drikk.

4
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2. Kommunale salgsbevillinger
Alkoholloven § 1-4 definerer salg som "overdragelse av alkoholholdig drikk til forbrukere for drikking

utenfor salgsstedet". Den enkelte kommune bestemmer hvem som skal få bevilling til å selge, og kan

også bestemme hvordan salget skal foregå, for eksempel i dagligvarebutikk eller ølmonopol. Som

nevnt er det også kommunen som behandler søknader fra Vinmonopolet. Slik spiller kommunen også

en sentral rolle med hensyn til å regulere tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3. I

følge alkoholloven § 3-1 er det imidlertid ikke tillatt å åpne for vinmonopolutsalg uten at det også gis

bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Tabell 1 viser utviklingen av antall salgssteder for alkohol i Norge fra 1980. Kategorien "vin" viser til

en ordning hvor kommuner etablerte vinmonopol som bare hadde lov til å selge vin. Den ordningen

opphørte i praksis i 1986. Kategorien "all slags øl" innbefatter sterkøl (over 4,7 prosent alkohol), som

fra 1993 bare ble tillatt å selge på Vinmonopolet.

Tabell 1
Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980 -2010

År* Vinmonopolutsalg Vin Alt slags øl Alkoholholdig

drikk gruppe 1

Totalt

1980 87 5 1 768 2 869 4 729

1985 92 1 1 877 3 128 5 098

1990 106 0 1 722 3 239 5 067

1995 112 0




4 524 4 636

2000 140 0




4 413 4 554

2001 156 0




4 430 4 586

2002 176 0




4 325 4 501

2003 188 0




4 299 4 487

2004 195 0




4 361 4 556

2005 198 0




4 314 4 512

2006 211 0




4 281 4 492

2007 222 0




4 230 4 452

2008 239 0




4 176 4 415

2009 248 0




4 188 4 436

2010 259 0




4 176 4 435

*I tabellvedlegget er det opplysninger for alle årene mellom 1980-2000

Salgssteder for kun lettøl er ikke tatt med.

Fra 1. mars 1993 ble sterkøl bare tillatt solgt fra AS Vinmonopolet.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, AS Vinmonopolet og Statens institutt for rusmiddelforskning

Det totale antall salgssteder for alkohol økte i perioden 1980-1990, men har etter det sunket gradvis.

Det har blitt flere vinmonopolutsalg, men antallet salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 har

sunket slik at det totale antall er redusert med rundt 15 prosent de siste 20 årene. Reduksjonen kan

imidlertid ikke tilskrives en mer restriktiv praksis i det kommunale bevillingssystemet, men skyldes i
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all hovedsak en nedgang i antall dagligvarebutikker. Tallene for de siste årene viser tegn til en viss

utflating av nedgangen.

Tabell 2
Salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1, fordelt på fylke 2000-2010

Fylke

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Totalt

2000

224

285

395

228

255

223

150

190

128

152

302

450

160

274

262

156

279

190

110

4 413

2001

214

286

424

206

246

220

150

185

128

156

316

436

171

275

258

144

303

192

120

4 430

2002

220

285

402

214

237

213

145

181

128

163

308

407

170

265

253

147

304

179

115

4 336

2003

205

283

402

203

229

216

148

181

124

165

316

404

160

276

249

148

292

186

112

4 299

2004

205

277

396

207

244

209

151

180

125

162

306

423

177

297

245

148

306

187

116

4 361

2005

190

280

367

204

238

211

150

168

132

165

302

423

175

311

261

153

297

180

107

4 314

2006

193

298

357

201

231

206

145

175

123

165

315

413

171

300

252

150

295

179

112

4 281

2007

201

284

361

199

230

203

149

179

120

153

318

416

168

286

244

146

286

178

109

4 230

2008

192

294

346

189

225

200

147

163

118

156

314

406

171

295

239

137

291

181

112

4 176

2009

187

294

360

189

248

197

148

159

116

159

312

404

171

286

243

138

297

173

107

4188

2010

186

288

394

183

213

197

148

160

120

160

317

403

163

293

240

137

293

177

104

4176

Tabell 2 viser at det siden 2000 totalt sett har vært en nedgang i antall salgssteder for øl og rusbrus,

men at antallet de tre siste årene har vært stabile. Innad i hvert fylke er det noe mer variasjon, hvor

Oslo har hatt størst oppgang de siste årene.
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2.1 Ulike typer salgssteder
Alle kommuner har i dag salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, og i de fleste kommuner selges dette i

dagligvarebutikk. Kommunene kan imidlertid beslutte at alkohol skal selges gjennom såkalte

"ølmonopol" i privat eller kommunal regi, eller de kan gi bevilling til andre spesialordninger,

eksempelvis at et bryggeri kan drive eget utsalg.

Tabell 3
Salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1, fordelt på type salgssted og fylke, 2010

Fylke

Dagligvare-

butikker

Privat drevet

ølmonopol

Privat

ølutsalg

Andre typer

salgssted Totalt

Østfold 181 0 4 1 186

Akershus 281 0 2 5 288

Oslo 385 0 4 s 394

Hedmark 180 0 2 1 183

Oppland 206 0 2 5 213

Buskerud 192 0 1 4 197

Vestfold 145 0 1 2 148

Telemark 154 0 2 4 160

Aust-Agder 118 0 1 1 120

Vest-Agder 159 0 1 o 160

Rogaland 312 0 5 0 317

Hordaland 396 0 o 7 403

Sogn og Fjordane 160 1 2 0 163

Møre og Romsdal 290 o 1 2 293

Sør-Trøndelag 239 0 1 0 240

Nord-Trøndelag 135 0 2 0 137

Nordland 280 6 6 1 293

Troms 172 0 1 4 177

Finnmark 101 0 0 3 104

Total 4086 7 38 45 4176

Som tabell 3 viser, går de aller fleste salgsbevillinger, over 98 prosent, til dagligvarebutikker.

Ordningen med ølmonopol, enten kommunalt eller privat drevet, finnes i stadig færre kommuner. At

det er monopolutsalg på øl innebærer at det er egne utsalg for øl, og at det ikke finnes i

dagligvarebutikkene, men en kommune kan ha flere slike utsalg. I 2009 ble det siste kommunalt

drevne ølmonopolet avviklet, som var i Hareid i Møre og Romsdal. Førde i Sogn og Fjordane oppga at

de i 2010 hadde ett privat drevet ølmonopol, mens Fauske og Vefsn i Nordland hadde tre hver.

"Private ølutsalg" viser i de fleste tilfeller til salgssteder som drives av bryggerier. I 2010 oppga 31

kommuner at de til sammen hadde 38 slike bevillinger. Det er usikkert hvilke ordninger "andre typer

salgssteder" viser til. Noen av de aktuelle kommunene oppgir at det dreier seg om salgssteder

knyttet til hytte/campingutleie
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Myndighet til å utstede salgsbevilling er i utgangspunktet lagt til kommunestyret, men i følge

alkoholloven er det åpning for å delegere til et annet politisk organ, til administrasjon eller til en

interkommunal sammenslutning. Over 90 prosent av kommunene rapporterte at det var

kommunestyret, formannskapet eller et annet politisk organ som tildelte salgsbevillinger i 2010.

Blant de resterende var det vanlig at forvaltningen, gjennom rådmannen, hadde denne myndigheten.

2 3 Vinmonopol
Alkoholholdig drikk med mer enn 4.7 prosent alkohol kan bare selges av Vinmonopolet, men bevilling

gis av kommunene. Tidligere fastsatte departementet hvor mange vinmonopolutsalg det skulle være

på landsbasis, men denne ordningen opphørte i 2005. Fra da av har Vinmonopolet selv avgjort om

det skal søkes bevilling i en bestemt kommune.

Tabell 4
Vinmonopolutsalg fordelt på fylke 2000 - 2010

Fylke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Østfold 6 6 7 7 7 7 9 10 10 10 10

Akershus 14 16 18 18 19 19 19 19 21 21 22

Oslo 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 26

Hedmark 6 6 7 8 9 9 9 10 10 11 12

Oppland 5 7 7 8 8 9 10 11 13 14 16

Buskerud 6 7 8 8 9 9 9 9 11 12 13

Vestfold 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9

Telemark 6 6 8 8 8 8 9 10 11 11 11

Aust-Agder 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6

Vest-Agder 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9

Rogaland 8 9 10 11 11 11 11 11 11 13 15

Hordaland 11 15 17 18 18 19 19 19 19 20 20

Sogn og Fjordane 4 5 7 7 7 7 8 9 10 10 10

Møre og Romsdal 7 8 9 10 10 10 13 14 16 17 17

Sør-Trøndelag 8 9 10 12 13 13 15 16 16 16 17

Nord-Trøndelag 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9

Nordland 9 10 12 13 14 14 15 16 17 17 17

Troms 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 11

Finnmark 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9

Totalt (total) 140 156 176 188 195 198 211 222 239 248 259

Kilde: AS Vinmonopolet









Som vi ser har antallet vinmonopolutsalg økt i samtlige fylker det siste tiåret. Siden tusenårsskiftet

har økningen vært i gjennomsnitt 10,8 utsalg i året. Den første selvbetjente butikken åpnet i 1999, og

i løpet av første halvdel av 2011 ble de siste utsalgene med disk bygget om til selvbetjente butikker.
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3. Kommunale skjenkebevillinger
De langt fleste skjenkebevillinger gis av kommunene, men enkelte er også statlige, jf alkoholloven §

1-7: "Bevilling for salg og skjenking gis av kommunene med mindre det gis statlig bevilling". Statlige

bevillinger omfatter bl.a. skjenking på innenlands fly, tog og skip3 og i Forsvarets befalsmesser. Disse

omtales ikke i denne rapporten.

3.1 Antall skjenkebevillinger
Med skjenking menes salg for drikking på stedet (alkoholloven § 1-4, annet ledd). En skjenkebevilling

angir hvilken alkoholholdig drikk som kan serveres. Den kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1,

alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller all alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3). Det kan ikke gis

bevilling for gruppe 3 uten at det også gis for gruppe 1 og 2.

I spørsmålet om antall skjenkebevillinger presiseres det at antallet ikke skal innbefatte bevillinger gitt

til deltakere i sluttet selskap (alkoholloven § 4-2, annet ledd), statlige bevillinger (alkoholloven § 5-2

og § 5-3), ambulerende bevillinger (alkoholloven § 4-5) eller bevillinger gitt for en bestemt del av året

eller for en bestemt anledning (alkoholloven § 1-6, tredje ledd).

Tabell 5
Skjenkesteder/skjenkebevillinger* fordelt på bevillingskombinasjon 1980-

2009

År**

Gruppe 1

høyst4,7 vol%

Gruppe 2

høyst22 vol%

Gruppe 3

høyst60 vol%

Totalt

1980 600 1 247 592 2 439

1985 524 1 732 863 3 119

1990 377 2 467 1 730 4 574

1995 207 2 589 2 512 5 308

2000 104 1 939 4 312 6 355

2001 86 1 808 4 653 6 547

2002 98 1 771 4 889 6 758

2003 59 1 741 5 198 6 998

2004 48 1 349 5 695 7 092

2005 47 1 409 5 668 7 124

2006 94 1 259 5 910 7 263

2007 74 1 223 6 035 7 332

2008 72 1 259 5 899 7 230

2009 61 1 202 6 061 7 324

2010 42 1 171 6 163 7 376

* Fra 2008 ble kommunene bedt om å oppgi antall skjenkebevillinger, mens de tidligere ble spurt om

skjenkesteder. Det gjør at tallene for 2008 og senere ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

** I tabellvedlegget er opplysninger for alle årene mellom 1980-2000.

Note: Skjenkesteder for kun lettøl, korttids- og ambulerende bevillinger er ikke tatt med.

Statistikken omfatter også skjenkesteder på turist-og høyfjellshoteller, som inntil 1997 hadde statlig

bevilling

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning

3
Det dreier seg om skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip på turer med flere dagers varighet, jf alkoholloven § 5-2.
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Tabellen viser noe svingning (rundt 1 prosent) de siste fem årene, men det er så minimalt at det ikke

er grunnlag for å si om det dreier seg om reelle variasjoner eller om det handler om unøyaktigheter i

datagrunnlaget. Den relative stabiliteten de siste årene kan likevel stå i kontrast til den vedvarende

økningen i antall skjenkesteder fram til langt ut på 2000 —tallet. Siden 1980 har det vært nesten en

tredobling - fra 2 439 til 7 376 i 2010, men de siste årene gir inntrykk av en viss utflatning. Når det

gjelder type bevillinger, ser vi en dreining mot at de langt fleste bevillinger gis med anledning til å

servere de sterkere alkoholdrikkene. I 1980 ga i underkant av 25 prosent av bevillingene anledning til

å servere brennevin, mens i 2010 gjaldt dette for over 84 prosent. Andel bevillinger som bare

omfatter de svakere alkoholdrikkene i gruppe 1, har i samme periode sunket fra ca 22 prosent til i

under 1 prosent.

Når det gjelder myndighet til å utstede skjenkebevillinger, er situasjonen tilnærmet lik som med

salgsbevillinger. Nesten 90 prosent av kommunene oppga at denne myndigheten er lagt til et politisk

organ, fortrinnsvis kommunestyret eller formannskapet, mens de resterende oppga at myndigheten

er tillagt forvaltningen, i de fleste tilfeller rådmannen.

Tabell 6
Skjenkebevillinger fordelt på bevillingskombinasjon og fylke, 2010




Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3




Fylke høyst 4,7 vol % høyst 22 vol % høyst 60 vol % Totalt

Østfold 3 59 289 351

Akershus 4 66 371 441

Oslo 0 29 1028 1057

Hednnark 1 35 267 303

Oppland 7 104 353 464

Buskerud 3 51 344 398

Vestfold 2 47 311 360

Telemark 6 46 236 288

Aust-Agder 0 49 139 188

Vest-Agder 2 51 152 205

Rogaland 1 76 379 456

Hordaland o 153 435 588

Sogn og Fjordane 8 95 188 291

Møre og Romsdal 2 109 262 373

Sør-Trøndelag 1 72 404 477

Nord-Trøndelag o 14 193 207

Nordland 2 41 458 501

Troms o 56 191 247

Finnmark o 18 163 181

Totalt 42 1171 6163 7376

Tabell 6 viser en fylkesmessig oversikt over fordelingen av ulike typer skjenkebevilling. Overfor så vi

at andelen skjenkebevillinger som innbefatter brennevin var 85 prosent på landsbasis, mens denne
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tabellen viser at det er relativt stor variasjon mellom fylkene. Ytterpunktene er Sogn og Fjordane og

Oslo, hvor andelen skjenkebevillinger med brennevin var på henholdsvis 65 og 97 prosent i 2010.

32 Ulike typer av skienkebevillinger

Kommunene blir bedt om å oppgi hvorvidt det gis skjenkebevillinger til andre typer steder enn barer,

klubber og restauranter. I 2010 oppga 48 kommuner at de hadde skjenkebevillinger til aldershjem,

sykehjem eller eldresenter, 61 kommuner opplyste om at de hadde skjenkebevillinger på ulike typer

av transportmidler (eksempelvis båter som arrangerer lokale turer), mens 76 kommuner oppga at de

eksempelvis hadde gitt skjenkebevilling til frisørsalong, bowlinghall og lignende.
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4. Regulatoriske forhold
Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å regulere salg og skjenking av alkohol. Kommunene

fastsetter blant annet hvilke tider det kan selges og skjenkes alkohol, og de kan stille ulike vilkår til

utøvelsen av bevillingene. I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan kommunene forvalter slike

regulatoriske forhold.

4.1 Kommuner uten salgs - og skjenkebevillinger

Alkoholloven gir kommunene mulighet til å forme egen alkoholpolitikk. De kan eksempelvis la være å

åpne for noen form for omsetning av alkohol, men fra og med 2002 har det ikke vært noen "hvite"

kommuner i Norge.

Tabell 7
Kommuner uten salgs- eller skjenkesteder 1980-2010

År

Antall

kommuner

Uten

salgs-

steder

Uten

skjenke-

steder

Uten

salgs-eller

skjenkesteder

1980 454 213 111 91

1985 454 142 71 43

1990 448 53 34 13

1995 435 21 12 2

2000 435 4 9 1

2001 435 2 8 1

2002 434 2 9 0

2003 434 0 7 0

2004 434 0 6 0

2005 434 0 6 0

2006 431 0 4 0

2007 431 0 2 0

2008 430 0 5 0

2009 430 0 3 0

2010 430 0 1 0

Som vi ser av tabell 7 var det i 1980 91 kommuner hvor det ikke ble omsatt alkohol. Det utgjorde

nærmere 20 prosent av landets kommuner. 11990 var denne andelen sunket til 12 prosent, og som

nevnt var det i 2002 ingen kommuner uten salgs- eller skjenkebevilling. 12010 var det bare én

kommune som oppga at de ikke hadde skjenkebevilling, Meland kommune i Hordaland.
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4.2 Tak på antall salgs- og skjenkebevillinger
Noen kommuner har vedtatt at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg og/eller

skjenking (alkoholloven § 1-7a, tredje ledd). Tabell 10 viser utviklingen fra midten av 90-tallet med

hensyn til antall kommuner som opererer med et slikt tak.

Tabell 8
Antall kommuner som har satt tak på salgs- eller skjenkebevillinger 1995 - 2010




Tak på

salgsbevilling

Tak på

skjenkebevilling

1995 75 80

1996 68 73

1997 62 63

1998 56 63

1999 59 65

2000 46 61

2001 43 48

2002 37 50

2003 38 50

2004 23 34

2005 26 37

2006 25 33

2007 23 34

2008 20 27

2009 17 27

2010 18 30

Som vi ser av tabell 8 har det siden midten av 90-tallet, med unntak for enkelte år, vært en gradvis

reduksjon av kommuner med tak på antall salgs- og skjenkebevillinger. I 2010 oppga 18 kommuner at

de opererte med et tak på antall salgssteder og 30 kommuner når det gjaldt tak på antall

skjenkesteder, en marginal økning fra året før. Som vist i tabell 9 og 10 i tabellvedlegget dreier dette

seg for det meste om mindre kommuner, med unntak fra Trondheim, som har tak på antall

skjenkebevillinger. Det hører med til bildet at noen kommuner kan ha tak på antall bevillinger

innenfor bestemte områder, men ikke et generelt tak for hele kommunen. Vi har imidlertid ikke

oversikt over dette.
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4.3 Salgs- og skjenketider
Ved endringene av alkoholloven i 1997 ble det innført "normaltider" og "maksimaltider" for salg og

skjenking av alkohol. Dersom en kommune ikke har gjort egne vedtak som går utover normaltiden,

skal den gjelde. Kommunen har også mulighet til å differensiere ved å gi bevillinger med ulike salgs-

og skjenketider.

Salg, alkoholgruppe 1
Salg, alkoholgruppe 1 på lørdag og dager før Skjenking, Skjenking,
på hverdager helligdager alkoholgruppe 1 og 2 alkoholgruppe 3

Normaltid 08.00 - 18.00 08.00 - 15.00 08.00 - 01.00 13.00 - 24.00

Maksimaltid 08.00 - 20.00 08.00 - 18.00 06.00 - 03.00 13.00 - 03.00

Tidligere ble kommunene spurt om hvorvidt de hadde utvidet eller innskrenket salg og skjenking i

forhold til normaltiden. Utviklingen har gått i retning av at flere og flere kommuner har en praksis

med utvidet salgs- og skjenketid4. Fra og med i fjorårets undersøkelse ble det spurt om hva

maksimaltiden var i kommunen ved utgangen av året, altså hvor lenge bevillingshavere hadde

anledning til å selge og/eller skjenke alkohol.

Tabell 11
Kommuner fordelt på salgstid for alkoholgruppe 1, 2010

Salgstid på lørdag og dager før
Salgstid på hverdager (N=377) helligdager (N=376)

Salg til kl: Antall kommuner Salg til kl: Antall kommuner

17:00 2 14:00 1

18:00 23 15:00 32

19:00 3 16:00 4

20:00 349 17:00 0




18:00 339

Som vi ser av tabellene er det vanlig å ha utvidet salgstid for alkoholgruppe 1.1 over 90 prosent av

kommunene som oppga salgstiden, kunne alkohol selges til lovens maksimaltid, altså til kl 20:00 på

hverdager og til kl 18:00 på lørdager og dager før helligdager.

Kommunene blir også spurt om den maksimale salgstiden i kommunen gjelder for samtlige

bevillinger, eller om de har differensiert salgstid. I 95 prosent av kommunene det oppgitt at

salgstiden gjaldt for samtlige bevillinger.

4
Jmf "Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009".
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Når det gjelder tidspunktet for når skjenking av alkohol må stenge, skiller en mellom tider for

alkoholgruppe 1 og 2 (ølrrusbrus" og vin) og for alkoholgruppe 3 (brennevin). Noen kommuner

velger å ha ulike tider for ukedager og helg, og disse ble i denne sammenheng bedt om å oppgi

maksimal skjenketid for helg.

Tabell 12
Antall kommuner fordelt på skjenketid, 2010

Skjenkingtil kl:Alkoholgruppe 1 og2 (N=374) Alkoholgruppe3 (N=368)

00:00 4 35

00:30 1 8

01:00 49 85

01:30 36 26

02:00 191 139

02:30 40 30

03:00 53 45

Som vi ser av tabellen er det langt mindre vanlig at kommunene tar i bruk lovens maksimaltid når det

gjelder skjenking enn når det gjelder salg av alkohol. 53 kommuner oppga at de benyttet seg av

lovens maksimaltid når det gjelder øl og vin, og 45 når det gjelder brennevin. Det utgjør henholdsvis

14 og 12 prosent av de kommunene vi har opplysninger fra. Rundt halvparten av kommunene som

bruker lovens maksimaltid, opererer med differensierte skjenketider, noe som innebærer at ikke alle

skjenkesteder kan servere til kl 03:00.

Om det er et lite antall kommuner som bruker lovens maksimaltid, gir de fleste likevel anledning til å

skjenke lenger enn lovens normaltid, som er til kl 01.00 for øl og vin og til midnatt for brennevin. 86

prosent av kommunene har utvidet skjenketid for øl og vin og 90 prosent for brennevin. Den

vanligste skjenketiden er til 02:00. Dette gjelder halvparten av kommunene for skjenking av øl og vin,

og for 38 prosent av kommunene for skjenking av brennevin. Nesten ingen kommuner har vedtatt at

serveringsstedene må avslutte skjenkingen tidligere enn lovens normaltid.

Se i tabell 13 i tabellvedlegget for en oversikt over når salg og skjenking av alkohol stenger i de 30

største byene.
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44 Vilkår knyttet til salgs- og skjenkebevillinger
Alkoholloven § 3-2 og § 4-3 gir kommunene mulighet til å sette vilkår for salgs- og skjenkebevillinger.

Det er stor frihet med hensyn til hvilke type vilkår som kan settes. Kravet er at de må være i samsvar

med alminnelige forvaltningsrettslige regler og være begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. Det kan

både settes generelle vilkår som gjelder alle salgs- og/eller skjenkebevillinger i kommunen og

individuelle vilkår for hvert enkelt bevillingsvedtak.

Tabell 14
Kommuner som har stilt vilkår for salg og skjenking av alkohol, 1998-2010




Salg Skjenking

1998 13 35

1999 18 65

2000 19 82

2001 20 107

2002 15 102

2003 25 134

2004 22 125

2005 19 120

2006 39 111

2007 28 128

2008 28 123

2009




127

2010




131

Antallet kommuner som har satt vilkår knyttet til salgsbevillinger økte fra 13 i 1998 til 39 i 2006, for

deretter å synke til 28 i 2007 og 2008. Vi har ikke opplysninger om dette for de to siste årene.

Når det gjelder kommuner som stiller vilkår knyttet til skjenkebevillinger, har det vært en markant

økning —fra 35 kommuner i 1998 til 131 i 2010.1 årets undersøkelse utgjør det litt over en tredjedel

av de kommunene vi har opplysninger fra. Det vanligst stilte vilkåret i 2010 var at det skal være

ordensvakter på stedet. 84 kommuner oppga at de stilte dette kravet. 51 kommuner oppga at de

satte som vilkår at stedet måtte ha en bestemt nedre aldersgrense, mens 35 kommuner satte kursing

av ansatte som vilkår. Vi har imidlertid ikke opplysninger om hvor mange av skjenkebevillingene som

har disse vilkårene knyttet til seg i de aktuelle kommunene. Det kan dreie seg om alt fra én eller et

fåtall til generelt for alle bevillingene i kommunen.
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4.5 Avslag på søknader om salgs- og skjenkebevilling
Kommunene har mulighet til å avslå en søknad om salgs- eller skjenkebevilling med hjemmel i

alkoholloven bestemmelser om vandelskrav, eller av skjønnsmessige og alkoholpolitiske hensyn.

Tabell 15
Kommuner som har avslått søknader om salgs- og skjenkebevilling, 2001-2010




Salgsbevilling Skjenkebevilling

2001 22 73

2002 12 48

2003 12 47

2004 13 62

2005 9 34

2006 9 42

2007 9 53

2008 8 63

2009 8 27

2010 3 40

Tabell 15 viser at det i 2001 var få kommuner som avslo søknader om salgsbevilling, og at det siden

er blitt enda færre. For 2010 er det bare 3 kommuner, Oslo, Nedre Eiker og Balla ngen, som

rapporterte om slike avslag. De rapporterte om til sammen ni avslag hvorav syv var i Oslo.

Nedgangen av avslag kan ses i sammenheng med en det svakt synkende antall salgssteder generelt. I

de fleste kommuner har det muligens ikke vært søknader om ny salgsbevilling. Når den gjelder

skjenkebevillinger var det 40 kommuner som til sammen avslo 80 søknader. En del av kommunene

har også oppgitt grunnen til avslagene. 16 kommuner oppga manglende oppfyllelse av krav om

økonomisk vandel, 9 oppga klanderverdig forhold i forhold til alkohollovgivningen, 10 lokalpolitiske

hensyn og 7 kommuner oppga andre grunner som årsak til avslag.
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5. Kontroll
I alkoholloven § 1-9 gis kommunene myndighet til å kontrollere kommunale salgs- og skjenke-

bevillinger. Kontrollen reguleres etter forskrift av 8.juni 2005 nr.538 om omsetning av alkoholholdig

drikk mv (fra nå: omsetningsforskrift, kapittel 9). Dette kapittelet handler om hvordan kommunene

forvalter ulike forhold ved disse bestemmelsene.

5.1 Gjennomforing av kontrollen
Kommunen er ansvarlig for gjennomføringen av kontrollen med salgs- og skjenkebevillingene, og den

kan utføres av ansatte i kommunen, engasjerte kontrollører eller av privat selskap engasjert av

kommunen.

Tabell16
Gjennomføringen av salgs- og skjenkekontrollen 1995 - 2010




Egne

kontrollører

Salg

Privat selskap/

vaktselskap

Skjenking

EgnePrivat selskap/

kontrollørervaktselskap

1995 118 150 115 152

1996 114 187 111 185

1997 112 195 112 193

1998 84 208 85 202

1999 100 215 100 211

2000 73 239 73 241

2001 77 242 77 243

2002 63 253 63 253

2003 65 257 64 257

2004 62 272 61 274

2005 61 269 59 270

2006 66 280 63 282

2007 63 280 62 284

2008 77 295 75 296

2009 64 304 63 299

2010 50 297 48 294

De fleste kommuner engasjerer et privat selskap til å utføre kontrollen med salgs- og

skjenkebevillingene. Det har vært en stigende trend så lenge vi har hatt opplysninger om det. Den

minimale nedgangen i 2010 må ses i sammenheng med en litt lavere svarprosent enn vanlig. Andelen

kommuner med privat selskap er et par prosentpoeng høyere enn året før. I 2010 var den på 77

prosent for salgskontroll og 76 prosent for skjenkekontroll. Blant de kommunene som har egne

kontrollører, finner vi flere av de største byene, som Oslo, Bergen og Trondheim.

Det er blitt også blitt vanligere at kommuner samarbeider om kontrollen. De kan samarbeide om å

engasjere et vaktselskap, eller de kan samarbeide gjennom å bruke egne kontrollører som opererer i

alle de aktuelle kommunene. I 2010 oppga 117 kommuner at de samarbeidet med andre om

kontrollvirksomheten.
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229 kommuner oppga at de hadde en ordning som sikret at kontrollørene fikk opplæring. Av de

kommunene som oppga mer konkret hvem som sørget for opplæringen, rapporterte 153 at det var

et privat selskap, 30 kommunal etat, 13 andre kommuner og 32 "annet".

52 Antall kontroller
Alkoholloven pålegger kommunene å kontrollere alle bevillinger minst én gang, samt at det totalt

sett skal utføres minimum tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkebevillinger.

Kommunene har de siste tre årene blitt spurt om hvor mange salgs- og skjenkekontroller de har

utført, men opplysningene vi har mottatt har etterlatt såpass mye tvil at en aggregert fremstilling av

tallene har blitt vurdert uforsvarlig5. Dette er også situasjonen i årets undersøkelse, men det er mulig

å gi en oversikt over de største kommunene.

Tabell 17

Kontroller og bevillinger i 10 av de største bykommunene i 2010

Antall salgs- og
Kommune Antall kontroller skjenkebevillinger

Oslo 6771 1451

Bergen 1630 478

Trondheim 1187 348

Stavanger 849 258

Kristiansand 440 148

Tromsø 448 135

Sandnes 285 88

Drammen 374 109

Sarpsborg 213 85

Skien 321 91

Totalt 12518 3191

Tabellen viser at det totalt sett ble utført nesten 4 ganger så mange kontroller som det er bevillinger i

de 10 største kommunene. Samtlige kommuner bortsett fra Sarpsborg, som gjennomførte 84 prosent

av det antall loven pålegger, utførte mer enn tilstrekkelig antall kontroller. Oslo gjennomførte flest

kontroller, både i rent antall og i forhold til antall bevillinger. Der ble det i 2010 utført 4,7 ganger på

mange kontroller som det er bevillinger. I tabell 18 (i tabellvedlegget) er listen utvidet til de 30

største byene. Den viser blant annet at 6 kommuner lå noe under kravet. De hadde i gjennomsnitt

gjennomført 2,5 ganger så mange kontroller som det er bevillinger.

Det er viktig å understreke at disse tabellene bare sier noe om hvorvidt det gjennomføres

tilstrekkelig antall kontroller i forhold til lovens krav. De gir noen kvantitative opplysninger, men sier

ingenting om kvaliteten på de kontrollene som gjennomføres, om kontrollørene har fått god

opplæring, om de er ute på egnede tidspunkt, om de er én eller flere som går sammen osv.

5 .1f rapporten, "Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009" —www.sirus.no
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53 Avdekkede overtredelser
Kontroll av salgs- og skjenkebevillinger skal omfatte alle alkohollovens bestemmelser, tilhørende

forskrifter og eventuelle vilkår i bevillingsvedtaket. I undersøkelsen blir kommunene bedt om å oppgi

hvor mange overtredelser som ble rapportert i løpet av året.

Tabell 19
Avdekkede overtredelser knyttet til salgs- og skjenkebevillinger 2006 - 2010




Salg Skjenking

2006 190 (55 kommuner) 649 (125 kommuner)

2007 183 (54 kommuner) 608 (145 kommuner)

2008 165 (60 kommuner) 890 (151 kommuner)

2009 188 (67 kommuner) 1018 (148 kommuner)

2010 225 (70 kommuner) 1073 (134 kommuner)

I 2010 oppga 70 kommuner at det var avdekket overtredelser knyttet til salgsbevillinger. Til sammen

rapporterte disse om 225 avdekkede overtredelser, hvorav 13 dreide seg om salg til mindreårige, 7

om salg til åpenbart påvirket kunde, 12 om salg utover tillatt salgstid. De resterende 193 havnet i

kategorien "annen type overtredelse" (se tabell 20 i tabellvedlegget). En del kommuner spesifiserte

hva disse overtredelsene dreide seg om. Noe som går igjen er at kontrollørene avdekket mangler ved

internkontroll og feil plassering av alkoholholdig drikk.

134 kommuner oppga at det var avdekket til sammen 1073 overtredelser knyttet til

skjenkebevillinger. 28 av disse var skjenking til mindreårig, 235 skjenking til åpenbart påvirket kunde,

34 skjenking utover tillatt skjenketid, 9 tilfeller dreide seg om økonomisk mislighold, mens de

resterende 767 ble av kommunene plassert i kategorien "annen type overtredelse" (se tabell 21 i

tabellvedlegget). De sistnevnte dreide seg blant annet om brudd på reklamebestemmelsene, at

stedet ikke hadde tilstrekkelige alkoholfrie drikker, mangler ved internkontrollsystemet og at

åpenbart påvirkede gjester oppholdt seg i lokalet.

Når det gjelder avdekkede overtredelser, har vi bare data tilbake til 2006. Tabellen viser at antall

overtredelser knyttet til salgsbevillinger har vært nokså stabilt, med 2010 som det høyeste.

Overtredelser knyttet til skjenkebevillinger har hatt en kraftigere økning, og også her er tallet for

2010 det høyeste som er rapportert. Undersøkelsen gir ingen svar på hvorfor det har økt, men det

har de siste årene vært kampanjer i regi av Helsedirektoratet rettet mot kontrollvirksomheten i

kommunene. Dette kan ha ført til at det gjennomføres flere og mer målrettede kontroller, med flere

avdekkede overtredelser som resultat.

Vi vet ikke noe om hvor overtredelsene er avdekket, og dermed heller ikke noe om hvorvidt de er

sentrert rundt enkelte bevillinger eller om de er spredt jevnt utover på bevillingene i den enkelte

kommune. Det er grunn til å tro at det har innvirkning på temaet i det neste kapittelet, som dreier

seg om inndragninger av bevillinger, om det er sånn at de rapporterte overtredelsene er knyttet til

noen få steder, eller om det er mange steder som hver har et fåtall rapporterte overtredelser.
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5.4 Inndragninger
Kommunene har adgang til å inndra en salgs- eller skjenkebevilling dersom salg eller skjenking ikke

har skjedd i samsvar med alkoholloven eller andre bestemmelser som har sammenheng med alkohol-

lovens formål (alkoholloven § 1-8). En inndragning kan gjelde for et kortere tidsrom eller for hele

bevillingsperioden.

Det er opp til kommunene å avgjøre hvordan overtredelser av alkoholloven skal sanksjoneres. Noen

kommuner har innført et såkalt prikkbelastningssystem, hvor bevillingshaver blir tildelt prikker ved

overtredelser, og hvor et visst antall prikker fører til inndragning. I 2006 var det 6 kommuner som

hadde et slikt system, i 2007 var det 16, i 2008 økte antallet til 27 mens det de to siste årene har vært

25.

Tabell 22 - Antall kommuner som har inndratt salgs- og

skjenkebevillinger og antall inndragninger, 2001-2010




Salgsbevilling Skienkebevilling

AntallAntall

kommunerinndragninger

AntallAntall

kommunerinndragninger

2001 5 6 27 63

2002 8 18 63 93

2003 8 13 41 77

2004 4 15 44 110

2005 8 21 58 94

2006 19 22 59 128

2007 20 35 63 153

2008 13 30 53 120

2009 10 13* 43 96

2010 15 20* 41 110

*Tre kommuner oppga ikke antall inndragninger. Disse er satt til 1.

I 2010 var det 15 kommuner som til sammen inndro minst 20 salgsbevillinger(se note i tabell 22). Av

disse var 7 som følge av salg til mindreårige, 2 som følge av salg til åpenbart påvirket kunde og 3 som

følge av økonomisk mislighold. De resterende var i kategorien "annen grunn" (se tabell 23 i

tabellvedlegget). Hvis vi ser 2000-tallet under ett, er det ingen klare trender å spore. Generelt var det

noen flere kommuner som inndro bevillinger i løpet av siste halvdel enn i første halvdel av tiåret,

men det er nokså små tall og såpass sterke variasjoner at det ikke er grunnlag for å snakke om klare

utviklingstrekk.

I alt 41 kommuner foretok til sammen 110 inndragninger av skjenkebevillinger (tabell 22). Av disse

var 11 som følge av skjenking til mindreårige, 37 som følge av skjenking til åpenbart påvirket kunde, 7

for skjenking utover tillatt skjenketid, 23 på bakgrunn av økonomisk mislighold og 10 på grunn av

gjentatte brudd på skjenkebestemmelsene. De resterende 22 ble oppgitt som "annen grunn" (se

tabell 24 i tabellvedlegget). Tabell 22 viser for øvrig at det har blitt inndradd flere bevillinger på andre

halvdel av 2000-tallet sammenlignet med første halvdel. Men også her er det såpass med variasjoner

at det ikke er grunnlag for å snakke om klare trender.
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lnndragning av bevilling er den sanksjonsmåten loven legger opp til når det avdekkes overtredelser.

Det er grunn til å tro at inndragning blir vurdert å være en for streng reaksjon i forhold til mange av

de overtredelsene som avdekkes. At det er relativt mange avdekkede overtredelser sammenlignet

med hvor mange inndragninger som foretas, kan underbygge en slik antagelse. En stor andel av

overtredelsene som avdekkes er også av mindre alvorlig art (jf kapittel 5.3). På denne bakgrunn

spurte vi kommunene om de ga advarsler om inndragning. Det viste seg å være en ganske utbredt

metode. 71 kommuner oppga at de hadde gitt 204 advarsler om inndragning av skjenkebevilling,

mens 20 kommuner oppga at de hadde gitt 35 advarsler om inndragning av salgsbevilling.

6. Kommunale handlingsplaner
Som tidligere nevnt gir alkoholloven kommunene stort spillerom til å føre en alkoholpolitikk tilpasset

lokale forhold. Fordi handlingsrommet er stort, er det også et krav at alle kommuner skal ha en

alkoholpolitisk handlingsplan (§ 1-7d)6. Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal

inneholde, men i merknadene til loven står det at den bør angi hva som er målet med kommunens

alkoholpolitikk og hvilke virkemidler som vil tas i bruk for å oppnå dette. Videre sies det at planen bør

konkretisere hvilke tiltak det vil satses på for å oppnå den nasjonale målsettingen om å redusere

alkoholforbruket. Det anbefales at den alkoholpolitiske handlingsplanen utarbeides som en del av en

helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunen er imidlertid ikke pålagt å utarbeide det

sistnevnte. Kommunene bes om å rapportere om hvorvidt de har eller holder på å utarbeide slike

planer.

For 2010 oppga 204 kommuner at de hadde en alkoholpolitisk handlingsplan og 272 kommuner

oppga at de hadde rusmiddelpolitisk handlingsplan. Antallet kommuner som samarbeidet om en

felles handlingsplan, såkalt interkommunal handlingsplan, var 32. 20 kommuner hadde verken

alkoholpolitisk, rusmiddelpolitisk eller interkommunal handlingsplan i 2010. Summen av disse tallene

overstiger antall kommuner, noe som kommer av at mange kommuner har flere typer planer.

6
Mer om rusmiddel- og alkoholpolitiske handlingsplaner i Baklien & Krogh (2011) —Prosessen, planen og politikken. Sirus-rapport 2/2011
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7. Oppsummering
Gjennom alkoholloven har kommunene stor frihet til å forme sin egen alkoholpolitikk. Denne

rapporten gir et bilde av hvordan kommunene forvaltet denne oppgaven i 2010, samt at det gjøres

rede for enkelte utviklingstrekk over tid.

Det har vært en gradvis nedgang i antall kommunale salgsbevillinger siden midten av 1980-tallet. Det

har i det vesentligste dreid seg om en generell nedgang i antall dagligvarebutikker. De tre siste årene

har imidlertid antallet vært stabilt. Ordningen med ølmonopol i kommunal regi er i praksis avviklet,

men tre kommuner har fortsatt privat drevet ølmonopol.

Antall skjenkebevillinger er tredoblet siden 1980, men har i den siste femårsperioden vist tegn til

utflatning. Mens det tidligere var vanlig med skjenkebevillinger bare for øl eller for øl og vin, er nå

andelen bevillinger med brennevin på landsbasis økt til 84 prosent.

Når det gjelder regulatoriske forhold knyttet til bevillingspraksis, er salgs- og skjenketider av spesiell

interesse. Undersøkelsen viser at nesten alle kommuner gir anledning til å selge alkoholholdig drikke

gruppe 1 i henhold til lovens maksimaltid, som er til kl 20:00 på hverdager og til k118:00 på lørdager

og dager før helligdager. Situasjonen er annerledes når det kommer til skjenking. Bare 14 prosent av

kommunene rapporterte om skjenking av øl og vin til kl 03:00, som er lovens maksimaltid. I rundt

halvparten av disse gjelder maksimaltiden for alle bevillinger, mens i andre halvpart er det

differensierte skjenketider. Den vanligste maksimaltiden er kl 02:00, som gjelder i halvparten av

landets kommuner.
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Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2012 og tilbakemelding vedr.
godkjenning av låneopptak

Fylkesmannen i Troms viser til Nordreisa kommunestyre sitt vedtak om budsjett 2012 og
økonomiplan 2012-2015 av 15. desember 2011 med tilhørende budsjettdokumenter som ble
oversendt til Fylkesmannen 16.januar 2012. Det vises også til tilleggsopplysninger mottatt på
e-post 1. februar, 16. februar og 28. februar 2012, avlagt regnskap for 2011 som ble oversendt
Fylkesmannen 5. mars 2012 samt møte mellom Fylkesmannen og kommunen 8. mars 2012.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om
årsbudsjett 2012. Gjennom kontrollen har ikke Fylkesmannen funnet forhold som tilsier
at vedtaket må oppheves, men vi ber om at våre merknader om kommunens
inntektsanslag følges opp.

Ettersom det avlagte regnskapet for 2011 viser at kommunen ikke har klart å følge
forpliktende plan for inndekning av underskudd, er forutsetningene for budsjett 2012 og
økonomiplan 2012-2015 endret. Fylkesmannen tar derfor forbehold om utgiftssiden i
budsjettet. Kommunen klarte i 2011 å dekke inn kr. 5,361 millioner mot budsjettert
10,311 millioner kroner, dvs. 4,950 millioner mindre enn budsjettert. Manglende
inndekning i 2011 må derfor innreguleres i budsjettet for 2012 og konkrete tiltak må
legges inn for å saldere denne nye budsjettutfordringen.

Fylkesmannen vil avvente behandling av søknad om godkjenning av låneopptak til
kommunestyret har vedtatt et revidert budsjett for 2012 og en revidert økonomiplan
2012-2015, som vi ber om å få oversendt. Vi ber også om at kommunen klargjør
hvorvidt og i hvilken grad ubrukte lånemidler på 39,5 millioner kroner pr. 31.12.2011
skal budsjetteres på nytt i 2012. For øvrig imøteser vi en skriftlig søknad fra kommunen
om godkjenning av låneopptak.

Med hensyn til godkjenning av videre låneopptak til Halti II i 2013 og fremover, vil
dette måtte avventes til prosjektering og innhenting av anbud er gjennomført, og
utgifter og inntekter i større grad er kvalitetssikret av kommunen. Videre vil
Fylkesmannen se an den økonomiske utviklingen i kommunen i 2012, og kommunens
evne til å dekke inn tidligere års underskudd.

Fylkeshuset, Strandvegen 13Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 TromsøTelefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Generelt

Lovlighetskontrollen av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.

Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i
budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad.
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet meget begrenset, og
vil eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å
dekke lovpålagte oppgaver.

Kommunal- og regionaldepartementet pålegger Fylkesmannen å påse at kommunen har en
forpliktende plan for inndekning av underskudd og å følge opp hvorvidt kommunen
overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å være tilbakeholden med tildeling av
skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de kommuner som ikke overholder
planen.

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse
tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd
innenfor den tidsramme som kommuneloven § 48 nr. 4 setter.

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av "avgjørelsens lovlighet". Ved
lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf.
kommuneloven § 59 nr. 4.

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig, tas utgangspunkt i de
krav til årsbudsjettets innhold som følger av kommuneloven. Det vises her til kommuneloven
§§ 45 og 46. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele kommunens
virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en investeringsdel er i
samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter og utgifter er
oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder om spesielt
inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller opplysninger
om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet.

Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på områder og vi kontrollerer at underskuddsdekning er i tråd med
kommunelovens bestemmelser i § 48 nr. 4 om maksimal inndekningstid. Videre gjør
Fylkesmannen en vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og
avdragsutgifter og driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg
gir Fylkesmannen råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.
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Formelle forhold

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen
til grunn at vedtaket av 15. desember 2011 om årsbudsjett 2012 er truffet av rett organ og er
blitt til på lovlig måte.

Formannskapet behandlet budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 på møtet 25. november
2011. Kravet til ettersyn i kommunelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 er dermed oppfylt.

Videre er årsbudsjettet inndelt på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i
rnedhold av kommuneloven, jf. vedlegg 1 og 2 til budsjettforskriften.

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 ble behandlet i samme kommunestyremøte
som to saker (sak 72/11 og sak 73/11). Det er ved vår kontroll ikke funnet
uoverensstemmelser mellom de økonomiske oversiktene i årsbudsjettet og oversiktene i
økonomiplanen.

Årsbudsjett 2012

I nntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert om de frie inntektene er oppført med et realistisk anslag i
forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjett for 2012. Ved vurdering av realismen av
innektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i Grønt hefte
2012 og prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund.

Kommunen har for 2012 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og
rammetilskudd) på 247,448 millioner kroner. Dette er 1 million kroner over det som ligger
inne i statsbudsjettet og i de ulike prognosemodellene til KS (ulike datoer for folketall for
skatteberegninger) knyttet til frie inntekter for 2012. Kommunen begrunner dette med at den
de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn det som har fremgått av
prognosemodellene.

Budsjetteringen anses fra Fylkesmannens hold ikke som urealistisk, men vi ber kommunen
følge nøye med på egen skatteinngang i forhold til skatteinngangen for kommunene samlet
gjennom året. På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig å
fortløpende vurdere dette og justere budsjettet ved avvik fra det budsjetterte opplegget.
Endringer i skatteinngangen for landet eller lokalt i forhold til de antatte forutsetninger vil gi
effekt for Nordreisa kommune. Vi viser i denne forbindelse også til kommunens avlagte
regnskap for 2011 der det fremgår at skatteinntektene ble 3,353 millioner lavere enn
budsjettert.
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Eiendomsskatt

Fylkesmannen konstaterer at det i 2012, som i 2011, skrives ut eiendomsskatt med en generell
sats på 7 promille, også for boliger. Dette vil gi en inntekt på 15,204 millioner i 2012.
Kommunen har med dette utnyttet potensialet som inntektsposten innehar.

Øremerkete tilskudd

Det forutsettes fra vår side at de inntekter i form av rente- og avdragskompensasjon som er
innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de faktiske tilsagn kommunen har fått
gjennom de ulike tilskuddsordninger. Dette er ikke nærmere vurdert fra vår side.

Kommunale avgifter og gebyrer

Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og
avløpssektoren Innen avfallsektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter
forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning. Av det oversendte materialet er det ikke mulig å
se reell dekningsgrad.

I denne sammenheng minner vi også om "Retningslinjer for beregning av selykost for
kommunale betalingstjenester", jf. rundskriv H-2140 utgitt av KRD i januar 2003.

Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett for disse tjenestene, som
på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for revisjonen.
Fylkesmannen vil minne om at i de tilfeller de selvfinansierende tjenestene på VAR-sektoren
kommer ut med et "overskudd", så skal dette avsettes på fond og disponeres senere år,
likeledes skal underskudd dekkes inn.

Etter presiseringer fra Kommunal- og regionaldepartementet av 6. mai 2008 må underskudd
fra selvkosttjenester (f. eks. VAR) som ikke kan dekkes inn gjennom midler fra selykostfond
fremgå som en del av kommunens regnskapsmessige merforbruk.

Utgiftssiden

I vår gjennomgang har vi ikke foretatt en helhetlig vurdering av om bevilgningene i budsjettet
innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig utstrekning.
I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på
enkehområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av
realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret.

Forutsetningene for budsjett 2012 er endret ettersom det avlagte regnskapet for 2011 viser at
kommunen ikke har klart å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd. Manglende
inndekning i 2011 må innreguleres i budsjett 2012, og konkrete tiltak må legges inn for å
balansere budsjettet gitt de nye forutsetningene.
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Samlet driftsbudsjett

Årsbudsjett for 2012 tilfredsstiller de formelle balansekrav i kommuneloven. Budsjett 2012 er
gjort opp med kr. 233.751.683,- til fordeling drift, som i sin helhet er fordelt til drift.

Det er for 2012 budsjettert med et netto driftsresultat på kroner 7.519.616,- som tilsvarer 2,1
% av brutto driftsinntekter. Fylkesmannens anbefaling er det over tid budsjetteres med et
netto driftsresultat på minst 3 % av brutto driftsinntekter. Nordreisa kommune måtte ha hatt et
netto driftsresultat på om lag 11 millioner kroner for å være på dette nivået.

Det budsjetterte resultat viser at kommunen har en svært utfordrende økonomisk situasjon i
2012. I henhold til statsbudsjettet for 2012 vil Nordreisa kommune få en realvekst i de frie
inntektene på 0,2 %. Balansen i det vedtatte årsbudsjettet fremstår som meget sårbar overfor
små endringer i forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Kommunens likviditet er til tider
meget anstrengt.

Nordreisa kommune har pt. ingenting stående på disposisjonsfond, noe som er
bekymringsfullt. Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond i 2012 med kr.
118.353,-. Dette er ikke ført opp under budsjettposten avsetning til disposisjonsfond, men på
en annen art i budsjettet. Fylkesmannen har gjennom dialog med kommunen forstått at disse
midlene er ført opp under posten «udisponerte bevilgninger» i budsjettet. Det er svært viktig
at kommunen på noe sikt klarer å styrke reservene i budsjettopplegget, blant annet for å kunne
øke egenfinansieringen av nødvendige investeringer og møte uforutsette utgiftsøkninger eller
inntektsreduksjoner. Dette punktet bør følges særlig nøye ved utarbeidelse av budsjett 2013
og økonomiplan 2013-2016.

Det er vedtatt en rekke driftstiltak med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger på de ulike
sektorene for å balansere budsjettet. Det er blant annet vedtatt reduksjon i antall klasser på
Moan skole og Storslett skole med til sammen kr. 660.000,-, innsparinger innenfor
spesialundervisning med til sammen 1,75 millioner kroner og innsparinger innenfor barnevern
gjennom mindre bruk av konsulenter (kr. 200.000,-).

I følge kommunen er det ikke lagt inn noen avdragsutsettelser på lån, noe Fylkesmannen ser
på som positivt.

Budsjett 2012 er saldert med bruk av hele det opparbeidete positive premieavviket på kr.
14.296.918. Fylkesmannen vil understreke at denne inntektsposten ikke vil generere likvide
midler i 2012, men at det er en teknisk føring som kommunen har anledning til å gjøre iht.
reglene om regnskapsføring av pensjon. Kommunen bør optimalt sett sette av tilsvarende
beløp på disposisjonsfond for å møte det som vil kunne bli en stor likviditetsmessig
utfordring.

Ettersom det avlagte regnskapet for 2011 viser at kommunen i 2011 klarte å dekke inn kr.
5,361 millioner mot budsjettert 10,311 millioner kroner, dvs. 4,950 millioner mindre enn
budsjettert, må budsjett for 2012 revideres. Konkrete tiltak må vedtas for å finne rom for å
dekke inn de 4,950 millionene som ikke ble dekket inn i 2011. Fylkesmannen tar derfor på
nåværende tidspunkt store forbehold om utgiftssiden i budsjettet for 2012.

Side 122



Side 6 av 11

Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at budsjett 2012 fremstår som langt mer gjennomarbeidet
og med større kvalitet og pålitelighet enn tidligere. Det er vurdert konkrete tiltak på alle
sektorer, og at det er gjort et godt arbeid med å "rydde" i budsjettet for å ta bort eksempelvis
urealistiske inntektsposter. Fylkesmannen vil gi honnør til kommunen for dette, og oppfordrer
kommunen til å fortsette dette arbeidet.

Investeringsbudsjett/låneopptak 2012

Investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på kr. 63.903.740,-.

Av dette er kr. 53.903.740,- investeringer i anleggsmidler, og av igjen dette er 1,2 millioner
knyttet til VAR-områdene. 10 millioner kroner er utlån/forskutteringer. Det er 14 ordinære
investeringstiltak i 2012.

Alle investeringer er vedtatt finansiert med lånemidler, og det er dermed vedtatt et låneopptak
på 63.903.740,- kroner. Av dette er 53.903.740,- knyttet til diverse ordinære investeringer, 1,2
millioner til VAR-investeringer og 10 millioner kroner til startlån. Vi kan ikke se at startlån
(utlån) er oppført i budsjettskjema 2A. I så tilfelle må dette innreguleres ved første anledning.

Nordreisa kommune har pr utgangen av 2011, iht. avlagt regnskap for 2011, ubrukte
lånemidler på kr. 39.511.449,20,-. Fylkesmannen viser i denne forbindelse til Kommunal- og
regionaldepartementets veileder av oktober 2011 om budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsregnskapet. Dersom ikke de ubrukte lånemidlene budsjetteres på
nytt i 2012 (gjennom budsjettregulering for de prosjekter som for eksempel ikke hadde den
forventete fremdrift i 2011) vil dette bety at kommunen allerede har lånemidler til å dekke nye
budsjetterte lånemidler/nytt låneopptak i 2012. Dette må avklares av kommunen i det
reviderte budsjettet for 2012.

Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge
forpliktende plan for inndekning av underskudd. Nordreisa kommune har de siste årene hatt
vesentlige problemer med å følge denne planen. Kommune klarte ikke å dekke inn noe i årene
2007-2010, og pådro seg nye underskudd. I 2011 ble det dekket inn kr. 5,361 millioner mot
budsjettert 10,311 millioner kroner, dvs. 4,950 millioner mindre enn budsjettert. Det ble
dekket inn kr. 4,465 millioner av underskuddet fra 2003 og kr. 0,896 millioner av
underskuddet fra 2004.

Kommunen har ved utgangen av 2011 (siste fastsatte regnskap) et samlet underskudd på
27,847 millioner kroner, som tilsvarer 7,7 % av brutto driftsinntekter i 2012. Som følge av at
kommunen ikke klarte å dekke inn iht. budsjett i 2011, må budsjettet for 2012 reguleres
tilsvarende, jf. våre tidligere kommentarer.

På bakgrunn av kommunens store og vedvarende problemer med å følge forpliktende p1anfor
inndekning av underskudd, vil Fylkesmannen avvente eventuell godkjenning av låneopptak i
2012 til det foreligger et revidert budsjett for 2012 og en revidert økonomiplan 2012-2015. I
det regulerte budsjettet må det fremgå hvilke tiltak som er vedtatt for å finne rom for ekstra
inndekning av underskudd og hvorvidt de ubrukte lånemidlene skal budsjetteres på nytt i
2012. Vi ber om få oversendt revidert budsjett/økonomiplan. Vi ber også at kommunen sender
en skriftlig søknad om godkjenning av låneopptak.
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Vi minner om forutsetningene for Fylkesmannens lånegodkjenning, som for det første er at
låneopptaket er til lovlig formål, jf. kommuneloven § 50. Videre må låneopptaket være
innarbeidet i årsbudsjettet, og budsjettet må være i samsvar med kommunelovens
bestemmelser. Det er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs.
renter/avdrag, driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk
økonomiplan. Hvorvidt låneopptaket er til en lovpålagt oppgave eller ikke, har også stor
betydning for Fylkesmannens vurderinger, likeså vår generelle oppfatning av kommunens
budsjett og økonomiplan.

Halti II

Det er blant annet vedtatt låneopptak i 2012 til Halti II. Halti II skal eies og driftes av
Nordreisa kommune. Bygging av Halti II er i budsjett/økonomiplan oppgitt til å ha en total
kostnadsramme på 59,5 millioner kroner. Kommunal andel er 18,13 millioner, og av dette
gjelder 500.000 kroner for 2012 (forprosjekt), og resten for 2013-2015. Disse midlene skal
lånefinansieres. Kulturdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Innovasjon Norge og
Troms Fylkeskommune er andre bidragsytere, samt at det er gitt RDA-midler på 2 millioner
kroner. Kulturdepartementet bevilget høsten 2011 et økt driftstilskudd på kroner 850.000,- til
Nord-Troms Museum. Driftstilskuddet er bevilget i uoverskuelig fremtid, og skal bidra til at
planene om Halti II kan gjennomføres.

Fylkesmannen viser til møte med Nordreisa kommune 8. mars 2012 der Halti II var tema. Det
ble her opplyst at det tilbake i 2007 ble inngått intensjonsavtale med de ulike leietagerne. I
følge budsjettet for Halti II som Fylkesmannen har fått oversendt, ser det ut som prosjektet vil
gå med overskudd i økonomiplanperioden, noe som for Fylkesmannen fremstår som
optimistiske anslag. Det er pt. ikke gjennomført prosjektering og anbud, og det er heller ikke
inngått forpliktende leieavtale med de ulike aktørene. Fylkesmannen vil som tidligere nevnt
avvente godkjenning av låneopptak i 2012 frem til kommunestyret har vedtatt revidert
budsjett/økonomiplan. Med hensyn til godkjenning av videre låneopptak til Halti II i 2013 og
fremover, vil dette måtte avventes til prosjektering og innhenting av anbud er gjennomført, og
utgifter og inntekter i større grad er kvalitetssikret av kommunen. Videre vil Fylkesmannen se
an den økonomiske utviklingen i kommunen i 2012, og kommunens evne til å dekke inn
tidligere års underskudd.

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplanen er utarbeidet i balanse i hele perioden. Budsjettert netto driftsresultat er hhv.
2,1 % i 2012 og 2013, 2,17 % i 2014 og 0,04 % i 2015.

Fylkesmannen anbefaler som kjent i utgangspunktet kommunene å budsjettere med et netto
driftsresultat på minst 3 % av brutto driftsinntekter, slik at kommunen har buffere for å
håndtere uforutsette utgiftsøkninger eller svikt i inntektene. Nordreisa kommune måtte ha hatt
et netto driftsresultat på snaut 11 millioner kroner årlig for å være på dette nivået. Samlet sett
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for økonomiplanperioden ligger budsjettert resultat 20 millioner under anbefalt nivå. Dette
illustrerer at det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset i økonomiplanperioden.

Det er i økonomiplanperioden 2012-2015 satt av totalt 4,43 millioner til fond, mesteparten i
slutten av perioden. Dette er ikke satt av på disposisjonsfond, men på en annen art
(«udisponerte bevilgninger»). Fylkesmannen har fått opplyst at avsetningen for 2014 avviker
fra det som ble vedtatt på bakgrunn av at politikerne hadde en fortegnsfeil på et tiltak på kr
43.901 som ga effekt på til sammen 87.802. Det er tiltaket «Droppe lesebrett politikere» som i
2014 skulle gi innsparing på kr. 43.901,-, men som de ved en feil satte med feil fortegn.

En større reserve i fremtidige opplegg vil være et viktig bidrag for å forbedre den økonomiske
styringen av kommunen, og styrke egenfinansieringen av investeringer.

Økonomiplanen er utarbeidet i balanse for hele perioden, og i faste priser. Skatt på inntekt og
formue og rammetilskudd for 2013-2015 er holdt på 2012-nivå. Det er med andre ord ikke
lagt inn forutsetninger om fremtidig inntektsvekst i de frie inntekter, for eksempel som følge
av økt folketall.

Det er i økonomiplanen lagt til grunn samme nivå på skjønnsmidler i 2013-2015 som i 2012. I
utgangspunktet bør ikke skjønnsmidler brukes til å saldere en økonomiplan, da dette ikke kan
betraktes som påregnelige inntekter. Fylkesmannen vil også bemerke at det overfor
kommuner med stor økonomisk ubalanse kan stilles som forutsetning for tildelingen at
kommunen klarer å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd. I 2012 ble det
gjennomført en revisjon av modellen for fordeling av skjønnsmidler, som for Nordreisa
kommune medførte en reduksjon på 1,556 millioner kroner. Endringene i vekting av
kriteriene medfører at enkelte kommuner fikk en spesielt stor nedgang i skjønnsmidler fra
2011 til 2012. Det ble derfor etablert en overgangsordning for kommunene Nordreisa,
Karlsøy og Kvæfiord. Fylkesmannen understreker at denne overgangsordningen kun vil
gjelde for 2012. Kommunen bes være oppmerksom på dette ved neste rullering av
økonomiplanen.

Det er lagt inn en rekke utgiftsreduserende tiltak innenfor blant annet skole, pleie og omsorg
og barnevern Innenfor spesialundervisning er det lagt inn reduksjon på 1,75 millioner i 2012,
økende til 6,8 millioner i 2015. Fylkesmannen vil som tidligere peke på at det erfaringsmessig
tar tid å gjennomføre endringer/reduksjoner på områder der brukernes rettigheter er sterke.
Dette betinger både en skikkelig prosess i forhold til gjennomføringen samt en bevissthet på
at effekten først kan oppnås over tid.

Innenfor pleie og omsorg er det lagt inn reduserte driftsutgifter som følge av etablering av
Guleng 3. Det er videre lagt inn generelle reduksjoner på 5 millioner i 2013, økende til 7,6
millioner i 2015. Kommunen peker på at den foreløpig ikke har tatt store innsparinger
innenfor denne pleie- og omsorgssektoren, og at prosessene må sees i sammenheng med
samhandlingsreformen. Det er ikke nærmere spesifisert eller konkretisert hvordan disse
betydelige innsparingene skal realiseres. Samtidig vises det i økonomiplanen til at det
forventes en samlet vekst i aldersgruppen 67-79 år og 80 år + på 99 personer, noe som vil
kunne øke etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. Måten økonomiplanen er saldert på
her vil kreve mye av kommunen, og blir et spesielt viktig fokusområde ved neste rullering av
økonomiplanen.
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Fra og med 2010 er det krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal overføres
nier og mer til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra
investeringer overføres i sin helhet til investeringsregnskapet. Fylkesmannen har merket seg
at dette reduserer driftsbudsjettet med 4,1 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Lånegjelden vil med det vedtatte opplegget øke betydelig fra 2012 til 2015. Rente- og
avdragsutgiftene vil øke iht. investeringer/låneopptak i vedtatt økonomiplan øke med 8,5
rnillioner i perioden 2012-2015. Dette vil gjøre kommunen mer sårbar overfor renteøkninger.

økonomiplanen som styringsdokument

Nordreisa kommune har tidligere erkjent at fokuset til nå i for stor grad har vært rettet mot
neste års budsjett, og at økonomiplanen ikke har blitt utviklet og brukt som et styringsverktøy.
Kommunen har for økonomiplanperioden 2012-2015 utarbeidet et helt nytt
økonomiplandokument, basert på arbeidet som er gjort i KS sitt ROBEK-nettverk der
kommunen har deltatt. Fylkesmannen mener at dette har vært meget positivt for kommunen.
økonomiplanen fremstår nå som et mye bedre og helhetlig styringsdokument, noe som etter
vårt syn vil være et viktig bidrag for at kommunen skal klare å gjenvinne den økonomiske
handlefriheten.

Det er innført målstyring som styringssystem der fokus er på resultat og kvalitet i tjenestene.
Det er utarbeidet målbare mål på enkelttjenester som skal integreres med ressurstildelingen,
og det skal gjennomføres brukerundersøkelser for å måle kvalitet. Det gis analyser av de
enkelte tjenestene, og det gjøres systematisk bruk av KOSTRA-tall for å sammenligne
kommunen med andre og synliggjøre innsparingspotensial.

Som vi kommenterte i vår kontroll og gjennomgang av økonomiplan 2011-2014 vil vi igjen gi
honnør til kommunen for det betydelige arbeidet som er gjort for å utvikle økonomiplanen til
et mer effektivt styringsredskap. Utfordringen for kommunen blir nå at det settes av
tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre alle undersøkelser og analyser som ligger til
gmnn for målstyringen, og at planarbeidet blir en del av den daglige driften i kommunen.

Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd

Nordreisa kommune har ved utgangen av 2011 (iht. avlagt regnskap) et samlet underskudd på
kroner 27.847.358,30,-. Kommunen klarte i 2011 å dekke inn kr. 5.361.311,-, mot budsjettert
10.311.540,- millioner kroner, dvs. 4,950 millioner mindre enn budsjettert. Det ble dekket inn
kr. 4,465 millioner av underskuddet fra 2003 og kr. 0,896 millioner av underskuddet fra 2004.
I alle de fire foregående årene (2007-2010) fikk kommunen merforbruk, og klarte ikke å
dekke inn noe av tidligere års underskudd.

KRD godkjente i brev av 8. oktober 2010 søknad med forlenget inndekningsplan for
Nordreisa kommune. Tabellen under viser kommunens forpliktende plan for inndekning med
justering etter 2011-regnskapet.
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2012 2013 2014

Inndekning av 2004 underskuddet 7 642




Inndekning av 2007 underskuddet 2 431




Irmdekning 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

Budsjett 2012 må revideres for å finne rom for inndekning av de 4,950 millionene som ikke
ble dekket inn i 2011.

Fylkesmaimen er svært opptatt av å holdes løpende orientert om den økonomiske utviklingen
i kommunen og status for tiltak som skal bidra til at kommunen kan balansere driften og klare
inndekning av tidligere års underskudd. Det vil bli bedt om skriftlig statusrapportering til oss i
løpet av 2012.

Kommunen vil bli utmeldt av ROBEK når et regnskap som viser at alt av tidligere
regnskapsmessig underskudd er dekket inn, er vedtatt av kommunestyret.

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om
årsbudsjett 2012. Gjennom kontrollen har ikke Fylkesmannen funnet forhold som tilsier at
vedtaket må oppheves, men vi ber om at våre merknader om kommunens inntektsanslag
følges opp.

Ettersom det avlagte regnskapet for 2011 viser at kommunen ikke har klart å følge
forpliktende plan for inndekning av underskudd, er forutsetningene for budsjett 2012 og
økonomiplan 2012-2015 endret. Fylkesmannen tar derfor forbehold om utgiftssiden i
budsjettet. Kommunen klarte i 2011 å dekke inn kr. 5,361 millioner mot budsjettert 10,311
millioner kroner, dvs. 4,950 millioner mindre enn budsjettert. Manglende inndekning i 2011
må derfor innreguleres i budsjettet for 2012 og konkrete tiltak må legges inn for å saldere
denne nye budsjettutfordringen. Vi ber om få oversendt revidert budsjett 2012 og
økonomiplan 2012-2015.
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

w'Sew XXXXX XJ.CX—X 7C 1C

For øvrig vil Fylkesmannen avvente behandling av søknad om godkjenning av låneopptak til
kommunestyret har vedtatt et revidert budsjett for 2012 og en revidert økonomiplan 2012-
2015, som vi ber om å få oversendt. Vi ber også om at kommunen klargjør hvorvidt og i
hvilken grad ubrukte lånemidler på 39,5 millioner kroner pr. 31.12.2011 skal budsjetteres på
nytt i 2012. For øvrig imøteser vi en skriftlig søknad fra kommunen om godkjenning av
låneopptak.

Med hensyn til godkjenning av videre låneopptak til Halti II i 2013 og fremover, vil dette
måtte avventes til prosjektering og innhenting av anbud er gjennomført, og utgifter og
inntekter i større grad er kvalitetssikret av kommunen. Videre vil Fylkesmannen se an den
økonomiske utviklingen i kommunen i 2012, og kommunens evne til å dekke inn tidligere års
underskudd.

••••••••••

Svein Ludvigsen

/adifoi/ s4i
J -Peder Andreassen

delingsdirektør

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad
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AS TIRB

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 21.02.2012 i Cominor sine loka1erpå Finnsnes.

Tilstede var 792.375 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 7 ak.,PDREi SA?1,gilf.nNE-1
fullmektiger.

_
Fra styret møtte styreleder Olav Fjell, Ragnar Norum og Andre Jensen.

Revisor PWC ved Villy Hansen deltok på generalforsamlingen.

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen.

Til behandling forelå:

1 7012
rSAKS" !---,1,-.."1..Å0.-b_
POKNP.

JIARK.KODE-----L0,-,ENR

Sak 01/12: Åpning
Styrets leder Olav Fjell ønsket velkommentil årets generalforsamling.Registrerte
fullmakter ble deretter referert.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 792.375 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Olav Fjell.

Sak 02/12: Konstituering
Innkallingog saksliste godkjennes.
Til å underskriveprotokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt
Geir-Inge Sivertsen og Hilde Berglund.

Sak 03/12: Orienteringer
Adm.dir. Hege Pedersen orienterte om følgende:

Anmeldelsen fra Troms fylkeskommune
Status i forhold til eiendomssalg
Utfordringer i 2012

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 04/12: Årsberetning for 2011
Beretningen ble referert av styreleder Olav Fjell. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Årsberetning for 2011 tas til etterretning.

Side 129



AS TIRB 2
Ringveien 2
9306 Finnsnes

Sak 05/12: Revisors beretning for 2011
Beretningen ble referert av statsautorisert revisor Villy Hansen, PWC.

Vedtak:
Revisors beretning for 2011 tas til etterretning.

Sak 06/12: Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2011

Vedtak:
Revisjonshonorar på kr. 100.000og revisors konsulenthonorar på kr. 69.914
godkjennes.

Sak 07/12: Fastsettelse av morselskapets resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2011,
samt anvendelse av årets overskudd
Regnskapets hovedposter ble referert av adm.dir. Styrets anbefaling mht godkjenning
og disponeringer ble referert av møteleder. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Det fremlagte resultatregnskap og balanse godkjennes.
Årets resultat på kr. 56.816.476 anvendes slik:

- Til utbytte kr. 100.000.000
- Fra annen egenkapital: kr. 43.183.524

Sak 08/12: Fastsettelse av konsernresultatregnskap og balanse pr. 31.12.2011
Regnskapet ble gjennomgått av adm.dir. Styrets anbefalinger ble referert. Reiste
spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Konsemregnskap med et beskattet resultat på 27,808 mill.kr. og en
konsernbalanse med en beskattet egenkapital på 243,932 mill.kr. godkjennes.

Sak 09/12: Valg til styret og fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2011
Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg:
Foreslått valot for 2 år:
Medlemmer: Personliae varamedlemmer:
Ditlev Hansen (gjenvalg) Linda Sollied (gjenvalg)
Louis S Edvardsen Per Inge Søreng

Styreleder: Nestleder:

Olav Fjell Louis Edvardsen

Vedtak:
Valgt for 2 år:
Medlemmer: Personliae varamedlemmer:
Ditlev Hansen (gjenvalg) Linda Sollied (gjenvalg)
Louis S Edvardsen Per Inge Søreng
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AS TIRB
Ringveien 2
9306 Finnsnes

3

Valgt for I år:
Styreleder:

Olav Fjell

Nestleder:

Louis S. Edvardsen

Valg av ansatterepresentanter til styret vil først skje 7. mars 2012.

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. styrets godtgjørelse, som
var en videreførinc,av gjeldende satser, således:
Styreleder: kr. 85.000 pr. år
Nestleder: kr. 40.000 pr. år
Styremedlemmer: kr. 35.000 pr. år.

Varamedlemmer: kr. 3.500 pr. møte.

Vedtak:
Foreslåtte satser vedtas for alle medlemmer og varamedlemmer av styret,
bortsett fra styreleder, som far kr. 0 i honorar, fordi Olav Fjell ikke ønsker å
motta honorar for styrelederjobben.

Styremedlemmer som sitter i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar
ikke styrehonorar fra AS TIRB.

Sak 10/12: Oppnevning av valgkomW for generalforsamlingsmøtet i 2013.
Følgendeforslagble fremmetav OlavFjell:

OleFredrikHienn(leder)
LouisS.Edvardsen
Vebjørn Jacobsen.

Vedtak:
Ole Fredrik Hienn (leder)
Louis S. Edvardsen
Vebjøm Jacobsen.

Honorar til valgkomiteen for 2012 vedtas med de samme satser som gjelder for styrets
varamedlemmer; dvs kr. 3.500 pr. møte. Samme sats gjelder for eventuell møtende
representant (ikke aksjonær) for valgkomiteen i generalforsamlingsmøtet.

Sak 11/12: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest, og enstemmiggodkjent.

Generalforsamlingen ble hevet k1.15.15,og protokollen underskrevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregisteret.
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AS TIRB 4
Ringveien 2
9306 Finnsnes

Finnsnes 21:02.2012.

f KAir
Møteleder Valgt til å medunde skrive protokollen

Igt til å medtd rskrive protokollen
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Orienteringer

Sivilrettsligsøksmålfra TFK
Statuseiendomssalg
Utfordringeri 2012

22.02.2012
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Sivilrettslig søksmål fra TFK

Dom i tingretten - mnok 16,2
Medholdi sentralepunkter

Berettigetbetalingfor utførttilfeldigassistansekjøring
Tilfeldigassistanseharet vesentligvolum
Behovsvurderingforetattav TFK fremstårnoe urimelig

Ikkemedhold—mnok6,9
Volumtilfeldigassistanse2004-2008 høyereenn i 2009
5 års tilbakevirkendekraft,motkontraktensto år

Feil i dommen- mnok9,3
Lagttilgrunnhøyerevolumpå tomkjøringenn det harvært
krevdog mottattgodtgjørelsefor
Ilagtdomfor kilometerdet før stevningvar me fra om

22.02.2012
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Sivilrettslig søksmål fra TFK

Domi tingretten mnok 16,2
Ankettil lagmannsretten

Mottatttilsvarpå anken,samtavledetanke
Ikke bekreftetat sakenaksepteresbraktfremfor
lagmannsretten
Ut fra anke og avledetankevil helesakenkomme
til behandlingogså i lagmannsretten

Advokatskiftei lagmannsretten
StephanJervellvil prosederesakenfor
TIRB/Cominor

22.02.2012
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Sivilrettslig søksmål fra TFK

• Straffesaken
Ikkeavklartom og eventueltnårsakenvil
kommeopp
Sisteopplysningi sakener at politietskal
gjennomgåsin innstillingtilstatsadvokaten,
og eventueltlageen ny innstilling.

22.02.2012
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Status eiendomssalg

• Solgte eiendommer gevinst
mnok 85,0

Storslett
Tromsø(TE II AS)
Finnfjorden verkstedet
Narvik

22.02.2012
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Status eiendomssalg

Eiendommer besluttet solgt
Storsteinnes

Eiendommer fortsatt til salgs
Hovedkontoretpå Finnsnes
Hugstedi Finnfjorden
Gimle 1 AS (boligtomti Tromsø)

22.02.2012
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Utfordringer 2012

Reduserte driftsmarginer ved anbud
Effektiviseredriften

Godestyringsverktøy
Reduseredrivstoffforbruket
Redusereskadeomfanget
Reduserevedlikeholdskostnader
Godvognutnyttelse
God mannskapsutnyttelse

Kostnadseffektivadministrasjon
Øke turaktiviteten

Kompenserefor bortfallav anbudsvirksomhetog redusede
resultatmarginer
Førstogfremstøktsatsingi Tromsø,godemuligheterfor
jevn helårsdrift

22.02.2012
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Utfordringer 2012

Kompetanse og kapasitet i
administrasjonen

Redusertledergruppeni konsernetfra 8 til4
Mistetmyeerfaringog kompetanse
Færreogfordeleansvarpå

Anmeldelsener ressurskrevende
Ubesattøkonomisjefstilling
Mange ansattei administrasjonenmå tilegne
seg ny kunnskappå nye arbeidsom

22.02.2012
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wNUHUREISA

KOMMUNE
SERVICEKONTORET

27 DES.2011
AS TIRB SAKSNR.

DOKNR

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamlWi AS
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 21.12.2011 på selskapets hovedkontor,
Finnsnes.

Møtet tok til kl. 11.30.

Tilstede var 812.695 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 10 aksj onærer/
fullmektiger.

Fra styret møtte: Olav Fjell, Andre Jensen, Ragnar Norum og Arne Bergland.

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen, Svein Stormo og Alfred Aksnes

Til behandling forelå:

Sak 12/11: Åpning
Olav Fjell ønsket velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Registrerte fullmakter
ble deretter referert.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 812.695 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Olav Fjell.

Sak 13/11: Konstituering
Innkalling og saksliste i henhold til brev av 6. desember godkjennes.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og
valgt Per-Leon Selseth og Geir-Inge Sivertsen.

Sak 14/11: Orienteringer
Adm.dir. Hege Pedersen orienterte om:

Anbud i Tromsø —avvikling av virksomheten
Stor prisforskjell mellom vinneren Nobina og Cominor
Inventar og løsøre i stor grad solgt til TFK
Noe løsøre er tilbudt for salg til Nobina
Salg av vognparken
Tapet medfører nedskrivning av goodwill på mnok 36,6 og
nedskrivning av vognpark på anslått mnok 12

Anmeldelse fra Troms fylkeskommune
- Rettsmøter gjennomført i uke 48 og 50

Dom i sivilrettslig sak ventes innen 15. januar
Beslutning om eventuell tiltale i straffesaken ventes etter dom i den
sivilrettslige saken

Møteleder og adm.dir besvarte de spørsmål som ble stillet.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Generalforsamlingen ønsker å poengtere at de
uttrykker full tillit til Einar Seljevoll.
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Sak 15/11: Salg av driftsuavhengige eiendommer
Styreleder Olav Fjell og adm.dir Hege Pedersen orienterte om:

Tap av anbud i Troms har aktualisert salg av driftsuavhengige eiendommer.

Forpliktende budforeligger på følgende eiendommer:

Eiendom Bud mill Gevinst leo er
Narvik 26,6 0,73 Scania Nord
Storslett 14,5 3,04 Cetho Eiendom
Finnfjorden 17,0 8,72 Cetho Eiendom

I tilleggforeligger det uforpliktende budpå følgende eiendommer:

Eiendom Bud iver
Finnsnes SUS (Barlindhaug/Coop Nord)
Storsteinnes Jan Nysted
Gimle boligtomt Total Prosjekt AS

For eiendommen i/selskapet Gimle 1 AS er det ikke påstartet aktiv budprosess,
da alle nødvendige reguleringer bør være på plass først.

Detforeligger forpliktende budpå kjøp av aksjene i TIRB Eiendom AS:

Selska Bud mill Gevinst K'ø er
TE II AS 128,5 65,5 Cetho Eiendom

Budet på 128,5 mill på aksjene i TIRB Eiendom II AS tilsvarer mnok 151 for
salg av eiendommen.

Megler Jonny Ryvoll fra Sparebank Nord-Norge Markets orienterte om
budprosessen, og besvarte stilte spørsmål.

Møteleder og adm.dir besvarte øvrige spørsmål som ble stillet.

Vedtak: 

Av totalt 812.695 representerte stemmer stemte 720.515 for styrets
forslag om salg av eiendommene på Storslett, verkstedet i Finnfjorden
og eiendommen i Narvik, i henhold til mottatte bud.
Av totalt 812.695 representerte stemmer stemte 607.615 for styrets
forslag om salg av aksjene i TIRB Eiendom II AS, i henhold til mottatt
bud.
Av totalt 812.695 representerte stemmer stemte 721.875 for styrets
forslag om styret får fullmakt til å selge eiendommen på Finnsnes og
Storsteinnes, samt aksjene/eiendommen i Gimle 1 AS, gitt
tilfredsstillende pris.
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Sak 16/11: Godkjenning av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 1325.

Olav Fje 1
nbateleder

Per-Leon Selseth
ef-/- (ViV
eir-I ge S ertsen
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NORDREISAKOMMUNE
ERVICEKONTORET

 
1 1JAN.2012

Rådmannen

SAKSNa

Stortingets administrasjon
Stortinget

DOKAR.

LORENR. ARK KODE

0026 OSLO
Kvalsund, 04.01.2012

Løpenr.Saknr.ArkivkodeVår ref
12/10511/1106040//RÅD/SENT/G0

Deres ref

MELDING OM VEDTAK - SAMISKE RETTIGHETER

Det vises til kommunestyrevedtak i Tysfjord kommune av 17.11.11vedr. samiske
rettigheter.

Kommunestyret i Kvalsund har i møte 20.12.2011 behandlet ovennevnte og fattet
følgende vedtak i sak 75/11:

Kvalsund kommune støtter uttalelsen fra Tysfjord kommune.

Med vennlig hilsen
Kvalsund kommune

04.4(2
rete Olsen

konsulent

Kopi til: Sametinget, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark
fylkeskommune, kommunene i Nordland, Troms og Finnmark

Postadresse Telefon, rådhus Telefon, saksbeh. Telefax, rådhus Bankkonto, DnB Hjemmeside
9620 Kvalsund 78415555 78415559 78415550 7878.06.23828 www.kvalsund.kommune.no
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TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannen

Stortingets administrasjon
Stortinget

0026 OSLO

Saksnr.:Arkivkode:
11/699003 &71

Saksbehandler: Deres ref.:
RÅD/KS

Dato
24.11.2011

MELDING OM VEDTAK - SAMISKE RETTIGHETER

Kommunestyret behandlet i møte 17.11.2011 sak 85111.
Følgende vedtak ble fattet:

Tysfjord kommunestyre tar sterkt avstand fra FRP,s forslag om å tre ut av ILO
konvensjonen nr 169, nedlegging av Sametinget, oppheving av Finnmarksloven og
avvikling av forvaltningsområdene for samiske språk.
Tysfjord kommunestyre er opptatt av at urfolks rettigheter skal styrkes både nasjonalt
og internasjonalt. For Norge som nasjon må samiske rettigheter ses på som en premiss
for utvikling av et åpent,mangfoldig, inkluderende og demokratisk samfunn.

Med hilsen
Tysfi ord kommune

L.Ç L.4 cz,L.
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær

Kopi til: Sametinget,Nordland fy1keskommune,Troms fylkeskommune,Finmnark fylkeskommune,
kommunene i Nordland. Troms og Finnmark

Adresse: Tlf: 75 77 55 09
Postboks 104 Fax: 75 77 55 55
8591 Kjøpsvik





Org.nr.: 972 417 769
Bankgiro: 4642.07.00318
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Nordreisa kommune
Servicetorget

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/3816-158 6866/2012 033 17.02.2012

Melding om vedtak: Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i K-
Sekretariatet IKS

Vedlagt følger melding om vedtak fra formannskapets møte 16.2.12 samt innkalling til 
representantskapsmøte i K-Sekretariatet IKS.

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ellinor Evensen
Leder
Direkte innvalg: 77770715

Vedlegg
1 Representantskapsmøte

Tilsvarende brev sendt til:
K-Sekretariatet Pb 6600 Tromsø
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Kirsti Hansen-Krone Arnestad 14 9151 Storslett
Steinar Toresen Stornes 9151 Storslett
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-153

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 07.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i K-
Sekretariatet IKS

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Valg av kontrollutvalg mv.
2 Utskrift fra NKRF tidsskrift

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.02.2012 

Behandling:

Det ble først votert over bruk av KL § 13 i PS 5/12. Enstemmig vedtatt. 

Det ble deretter votert over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS for perioden 2011-2015:

Representant: Vararepresentant:
Steinar Toresen (Ap) Kirsti Hansen-Krone (Sv)
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Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.02.2012

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS for perioden 2012-2015:

Representant: Vararepresentant:
Steinar Toresen (Ap) Kirsti Hansen-Krone (Sv)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS for perioden 2012-2015:

Representant: Vararepresentant:
Steinar Toresen (Ap) Kirsti Hansen-Krone (Sv)

Valgnemndas innstilling

Kommunens representanter for perioden 2012-2015:
Representant: Vararepresentant:

Saksopplysninger

Ved en inkurie ble det ikke foretatt valg av representant og varamedlem til representantskapet i 
K-Sekretariatet IKS samtidig som det ble foretatt valg av kontrollutvalg under kommunestyrets 
møte 20.10.11.

Kommunestyret skal velge én representant og ett varamedlem til representantskapet i 
K-Sekretariatet IKS. Neste kommunestyremøte er 12. april 2012. 

Representantskapet i K-Sekretariatet IKS skal ha møte 27. april 2012, og representantene skal ha 
innkallingen etc. 4 uker før møtet.

Vurdering

Valgnemnda ber formannskapet i møtet 16. februar om å fatte vedtak etter hasteparagrafen i 
kommuneloven (§13), slik at valgte representant kan delta på møtet til representantskapet K-
Sekretariatet IKS.
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K-Sekretariaet

Til medlemmene i representantskapet
i K-Sekretariatet IKS

Deres ref.: Saksbeh.: Bjørn-Harald Christensen Telefon: Dato:
Vår ref.: 1315/012/BHC E-postadr.: bjorn-harald.christensen@k-sekretariatet.no 77 78 80 43 13.2.2012

95 10 42 51

REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 27. APRIL 2012

Det orienteres herved om at det vil bli innkalt til møte i representskapskapet i K-Sekretariatet
IKS.

Møtested: Fylkeshuset i Troms, Strandveien 13, Tromsø
Møtedato: Fredag 27. april 2012
Tid: Kl. 1030

Innkalling med sakliste og saker vil bli sendt ut i god før møtet.

I henhold til Lov om interkommunale selskap vil representantskapet i K-Sekretariatet ikke
være beslutningsdyktig dersom ikke minst to tredjedeler av representantene (ev. valgte
vararepresentanter) er til stede. Lovens § 6, 1. ledd er til hinder for en kommunes medlem i
representantskapet som ikke møter, å gi et medlem fra en annen kommune fullmakt til å
votere på sine vegne. Det er derfor viktig at representantene møterfor at representantskapet
skal være beslutningsdyktig.

Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-
Sekretariatet i god tid før møtet.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

/?,

Bjørn- arald Christensen
daglig leder
Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-SekretariatetIKS Fylkeshuset Postmottak Fossen cIo Lenvik kommune 988 064 920
Pnethnkc 4400 Ctranr117.1 12 T1:2C1101Cn 0[1.70 T-T 0 T A 1-1 014A A 10TTT12 Cl2F1? Pnct1,-.11-c 40')
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Representantskapets medlemmer:

2

Navn
Knut Werner Hansen
Ole Johan Rødvei
Svein Heitmann
*

Haimy Ditlefsen
Geir Skåre
Karin Johansen
Hermund Dalvik
Håvard Gulliksen
Sølvi Gunn Jensen
Harald Alaarheim
*

Tor eir Johnsen
*

Paul Dahlø
Helge Leikvik
Jostein Edvardsen
Jens Johan ITort
Martin B'ømå
*
Rolf-Hugo Eriksen
Atle Andersen
Per Ole Larsen

Adresse

Troms lkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø
Balsf ord kommune, Rådhuset, 9050 Storsteinnes
Stramsbotn, 9385 Skaland
Harstad

, Karlsøy kommune, 9130 Hansnes
9161 Burf ord
Sandvik, 9475 Borkenes
9144 Samuelsbera
N årdsveien 1, 9300 Finnsnes
Lyn en kommune, 1Cosveien 12, 9060 Lyn seidet
Krokbekkvn. 5, 9325 Bardufoss
Nordreisa
Sk.erv kommune, Postboks 145, 9189 Sk.ervø
Storf ord
Sørreisa kommune, Kommunehuset, 9310 Sørreisa
9380 Gryllefiord
9392 Stonalandseidet
Tromsø kommune, Postmottak, Rådhuset, 9299 Tromsø
Ry evein 16, 8450 Stokmarknes
Sortland
Sund, 8475 Straums'øen
Harestien 27, 8410 Lødinaen
Støvn. 19, 8430 M re

*Deltakere som fortsatt ikke har valgt sin representant til representantskapet, sendes denne
orienteringen direkte til kommunen.
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Nord-Troms Regionråd DA
1~ti Stfirterd Kitiord Skjersey Nordreim N.mange,

NORDRE1SAKOMMUNE1Til
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Stortjord kommune
Lyngen kommune

201`,

UPENR

SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

STED: Reisaf ord hotell, Sork.osen
TIDSPUNKT: 30. au ust 2011 kl 1200

Sak 21/11 Budsjett 2012
Saksdokumenter: Forslag til budsjett 2012

Det utarbeidede forslaget til budsjett for drift av sekretariatet inkludert
ungdomssatsingen i regionen er basert på regnskapstall og fjorårets budsjett.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet:
Samme ramme som budsjett 2010 og 2011(jfr vedtak 26.10.10)
100 % stilling sekretariatsleder
50 % stilling regional ungdomskonsulent
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader til landskonferansen for regionråd og
samt reiser hvor man representerer regionrådet utenfor fylkets grenser.
NY: det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2012.
Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra
Troms fylkeskommune, og de vil også bidra i 2012 (med kr 800.000). I
tillegg har studiesenteret inntekter fra studieavgift og
prosjektadministrasjon. Det har vært arbeidet med å få til statlig
medfinansiering siden 2007, uten at dette har kommet på plass. Det arbeides
fortsatt med å få staten med på spleiselaget. Kommunene (Nord-Troms 6)
har bidratt med å ruste opp folkebibliotekene til studiebibliotek, og lagt til
rette for studenter i egen kommune. For å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2012 på til
sammen kr 198.000,-.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA
Gibivnottuf

Snorkinrcl 1{Miurd SMers.y Nordreil. kvxmangen

Forsla til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkj enner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2012 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

ett pro(tkollutskrift bevitnes

it • 1 erg
referent

e ,1 0 .2011

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad©halti.no
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Nord-Troms Regionråd DA

BUDSJETT 2012
DRIFT SEKRETARIATET

Budsjettforutsetninger:
Samme ramme som budsjett 2010 og 2011(jfr vedtak 26.10.10)
100 % stilling sekretariatsleder
50 % stilling regional ungdomskonsulent
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet
dekker reisekostnader til landskonferansen for regionråd og samt reiser hvor man
representerer regionrådet utenfor fylkets grenser.
NY: det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2012. Nord-Troms
Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra Troms fylkeskommune,
og de vil også bidra i 2012 (med kr 800.000). I tillegg har studiesenteret inntekter fra
studieaygift og prosjektadministrasjon. Det har vært arbeidet med å få til statlig
medfinansiering siden 2007, uten at dette har kommet på plass. Det arbeides fortsatt
med å få staten med på spleiselaget. Kommunene (Nord-Troms 6) har bidratt med å
ruste opp folkebibliotekene til studiebibliotek, og lagt til rette for studenter i egen
kommune. For å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra
kommunene for 2012 på til sammen kr 198.000,-.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@tialti.no
Org.nr. 979 470 452

StrilM
Wbuidua/

Kållord Skjersey Nordrdrd 16,:enange.
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Nord-Troms Regionråd DA
Gåivuutua/

Lvu Storfjori Elfjurd Slcjervoy Nordrei t Ks-xmilgen




Regnskap pr
31.12.2010 *)

Budsjett 2011 Budsjett 2012

Driftsinntekter - tilskudd fra 1.548.000 1.250.000 1.450.000
kommunene (periodisering)




Tilskudd fra Troms
fylkeskommune 379.049




Inntekter fra konferanse




"Tiltakssonen" 156.690




Sum inntekter 2.083.739 1.250.000 1.450.000

Lønn 774.594 **) 740.000 740.000
Andre personalkostnader 126.914 80.000 80.000
Reiseutgifter 53.208 60.000 60.000
Kontorhold 86.966 130.000 130.000
Regnskaps- og revisjonshonorar 46.666 45.000 45.000
Møtekostnader 195.320 110.000 110.000
Annonser/informasjon 31.088 35.000 35.000
Tiltak ungdom/prosjekter 26.360 50.000 50.000
Tilskudd til studiesenteret 109.148




200.000
Konferanse "Tiltakssonen" 175.492




Sum kostnader 1.625.756 1.250.000 1.450.000
RESULTAT 457.983 ***)




*) Regnskapstallene inkluderer omdømmeprosjektet. Tilskuddet fra Troms fylkeskommune
på kr 379.049 dekker kostnadene i omdømmeprosjektet.

**) Lønnsposten viser lønn og feriepenger med fradrag av sykepenger som utgjør kr 143.916.

***) I tillegg til et direkte tilskudd til studiesenteret på kr 109.148 (til studiet
omdømmebygging og stedsutvikling) ble overskuddet på drifta benyttet til å dekke
underskudd i studiesenteret for 2010. Underskuddet på kr 350.946,- skyldes manglende
ekstern medfinansiering.

19.08.2011
Berit Fjellberg

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452

•T'
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NORDREISAKOMMUNE
SERVICLKONTORET

r• 2011
KSN

LOPENR

Bjørn Garden, Myra, 9151 STORSLETT
Heidi Gausdal, Kirkely, 9151 STORSLETT
Asbjørn Fredriksen, 9151 STORSLETT
Bjarne Jensen, Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT
Tone C. Henriksen Johnsen, Utsikten 6, 9151 STORSLETT
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen

iffrdførereni Nordreisakommune

K-Sekretariatet

Deres ref: Vår ref:Saksbehandler:Telefon:Dato:
39/11Odd Kr.Solberg77 71 61 1430.11.2011
428.5.1/0SE-postadresse:Mobil:

odd.solber(-)/ k-sekretariatetno 48 02 64 62

INNKALLINGTILMØTEI KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget.

Møtested: Møterom Sonjatun
Møtedato: Torsdag 8. desember 2011
Tid: Kl 1100

./. Saksliste og saksutredning følger vedlagt.

Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-
Sekretariatet i god tid før møtet.

Med vennlig hilsen /

Od9(1/./Solberg
rådgiver

Gjenpart med saksliste/saksdokumenter:
- 1. varamedlem i gruppene
- Rådmannen i Nordreisa kommune

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen cio Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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K-Sekretariatet

SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Møtedato: Torsdag 8.12.2011
Tid: Kl. 1100
Møtested: Møterom Sonjatun

Saknr Tittel U.off.

30/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 3.11.2011
31/11 Referater
32/11 Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i

forhold til Nordreisa kommune
33/11 Rapportering fra revisor —revisjonsstrategi 2011
34/11 Status forvaltningsrevisjonsrapport "Pleie og omsorg —ressursbruk

og kvalitet"
35/11 Drøfting åpne møter i kontrollutvalget
36/11 Reglement for kontrollutvalget
37/11 Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker
38/11 Kontrollutvalgets møteplan 2012 —fastsetting av neste møtedato

Side 159



K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 30/2011 8.12.2011 Odd Kr. Solberg

kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 3. NOVEMBER 2011

Innstilling til vedta k:

Protokollen fra møtet 3.11.2011 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken: Kopi av protokollen 3.11.2011

Saksutredning:

Protokollen legges fram for godkjenning.

Manndalen, d

Odd Kr,-Solberg
rådgiVer

2`9.november 2011
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NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: Torsdag 3.11.2011
Varighet: 11.00 —13.05

Møteleder: Bjørn Garden
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer




Varamedlemmer




Bjørn Garden Frp Tron Ivar Sørgaard Frp
Heidi Gausdal Frp Kirsti Hansen-Krone Sv
Asbjørn Fredriksen Sp Ragnvald Myrvang Frp




Ruth Eili Ruud Sv




Svetlana Thomassen Frp
Bjarne Jensen Ap Laila Bjerke Ap
Tone C. Henriksen Johnsen H Terje Aa. Nilssen Krf




Harald Nyvoll Ap




Asveig Hasselberg




Fra utval et møtte:





Bjørn Garden Fast medlem




Heidi Gausdal Fast medlem




Asbjørn Fredriksen Fast medlem




Bjarne Jensen Fast medlem




Forfall:





Ikke møtt:





Tone C. Henriksen Johnsen Fast medlem




Fraolitisk ledelse møtte:





Fra administras'onen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Rådgiver Odd Kr Solberg

Møtet ble holdt for lukkede dører.
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Merknader til innkallin o sakliste:
Ingen.

Ved starten av møtet ga rådgiver i K-Sekretariatet en orientering om kontrollutvalgets
oppgaver og sekretariatets og revisors rolle i denne sammenheng. Oppdragsansvarlig revisor
ga en orientering om revisjonens oppgaver og KomRev NORDs rolle.

Det ble vedtatt å behandle to ekstrasaker i dagens møte, sak 28/11 —Møteplan 2011 - endring
av møtedato og sak 29/11 —Opplcering av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Behandlede saker:

Saknr Tittel U.off.

20/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.6.2011
21/11 Referater
22/11 Revisors beretning om beboerregnskapene ved Nordreisa kommune,

helse- og omsorgsavdelingen for 2009
23/11 Revisors beretning om beboerregnskapene ved Nordreisa kommune,

helse- og omsorgsavdelingen for 2010
24/11 Status forvaltningsrevisjonsrapport "Pleie og omsorg —ressursbruk

og kvalitet"
25/11 Budsjett 2012 —kontroll og tilsyn
26/11 Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker
27/11 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i

forhold til Nordreisa kommune
28/11 Møteplan 2011 —endring av neste møtedato
29/11 Opplæring av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

2
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Sak 20/11
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011

Innstilling til vedta k:

Protokollen fra møtet 14.6.2011 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollenfra møtet 14.6.2011 godkjennes.

Sak 21/11
REFERATER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Referert:

OPPSUMMERING FRA REVISOR —ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET
2010 SOM HAR BETYDNING FOR REGNSKAPET
- Skriv av 1.7.2011 fra KomRev NORD til rådmannen

VALG AV KONTROLLUTVALG
- Skriv av 6.9.2011 fra K-Sekretariatet IKS til ordførerne

INFORMASJONSBREV - OMORGANISERING I KOMREV NORD IKS
- Skriv av 21.09.2011 fra KomRev NORD til ordføreren

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2010
- Melding om vedtak av 14.10.2011 fra Nordreisa kommune

NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2012
- Melding om konferansen

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A —E tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

3
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Vedtak:

Referatsakene A —E tas til orientering.

Sak 22/11
REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPENE VED NORDREISA
KOMMUNE, HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN FOR 2009

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen om beboerregnskapene ved helse- og
omsorgsavdelingen for 2009 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen om beboerregnskapene ved helse- og
omsorgsavdelingen for 2009 til orientering

Sak 23/11
REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPENE VED NORDREISA
KOMMUNE, HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN FOR 2010

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen om beboerregnskapene ved helse- og
omsorgsavdelingen for 2010 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen om beboerregnskapene ved helse- og
omsorgsavdelingen for 2010 til orientering.

Sak 24/11
STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PLEIE OG OMSORG-
RESSURSBRUK OG KVALITET

Innstilling til vedta k:

4
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Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar e-posten av 23.9.2011 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar e-posten av 23.9.2011 til orientering

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.11.2011 til:
- KomRev NORD med kopi til rådmannen

Sak 25/11
BUDSJETTRAMME 2012 —KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedta k:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2012 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 926.800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i
formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2012 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 926.800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i
formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.11.2011:
- rådmannen med kopi til ordføreren

5
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Sak 26/11
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Sak 27/11
VURDERING AV UAVHENGIGHET —OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR LARS-ANDRE HANSSEN

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssens vurdering av
egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssens vurdering
av egen uavhengighet til etterretning.

Utskrift av saksprotokoll sendt 11.11.2011 til:
- KomRev NORD

Sak 28/11
MØTEPLAN 2011 —ENDRING AV NESTE MØTEDATO

Innstilling til vedta k:

6
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Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Neste møtedato endres fra 6. desember til torsdag 8. desember kl 11.00.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Neste møtedato endres fra 6. desember til torsdag 8. desember kl 11.00.

Utskrift av saksprotokoll sendt 11.11.2011 til:
- Samtlige involverte.

Sak 29/11
OPPLÆRING AV KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER OG
VARAMEDLEMMER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

I første møte i 2012 gis det på nytt info om kontrollutvalgets arbeid. Rådgiver i K-
Sekretariatet forbereder til dette møtet den samme informasjonen som utvalget idag har fatt
samt en videreføring av denne. Varamedlemmene innkalles.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

første møte i 2012 gis det på nytt info om kontrollutvalgets arbeid. Rådgiver i K-
Sekretariatet forbereder til dette møtet den samme informasjonen som utvalget idag har fått
samt en videreføring av denne. Varamedlemmene innkalles.

Utskrift av saksprotokoll sendt 11.11.2011 til:
- Samtlige involverte inkl. varamedlemmene

Hovedutskrift sendt medlemmene og øvrige 11.11.2011.

7
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 31/2011 8.12.2011 Odd Kr. SoIberg

kommune

REFERATER

Innstillingtil vedta k:

Sakengjelder:

Vedleggtil saken:

Saksutredning:

UBESVART BREV - OPPSUMMERING FRA REVISOR —ERFARINGER FRA
ÅRSREGNSKAPET 2010 SOM HAR BETYDNING FOR REGNSKAPET 2011

- Skriv av 2.11.2011 fra KomRev NORD til rådmannen

VALG AV KONTROLLUTVALG
- Skriv av 1.11.2011 fra Servicetorget til valgte repr. og vara

UTBYGGING AV BOLIGFELT - MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN
- Skriv av 2.11.2011 fra KomRev NORD til rådmannen

ENGASJEMENTSBREV —NORDREISA KOMMUNE
- Skriv av 8.11.2011 fra KomRev NORD til Nordreisa kommune v/ordføreren

NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2012
- Program

Manndalen, 29 o ' ember 2011

Odd . Solberg
iver
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Wskaperfrypyhet

Unntatt off.ihht. Offl. § 13,1.leddjf.Koml.§78,nr 7

Nordreisakommunev/Rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLETI"

j.nf

DatoSaksbeh.

Arkiv

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
402/EB ErnelyBertelsen 77 6005 06 2.11.11

emely.bertelsen@komrevnord.no

UBESVARTBREV - OPPSUMMERINGFRA REVISOR - ERFARINGERFRA
ÅRSREGNSKAPET2010SOM HAR BETYDNINGFOR REGNSKAPET2011

Vi visertil vårtbrevav 1.7.11omovennevnte,vår ref. 385EB,svarfrist20.9.11.

Da vi ikkekan se å ha mottattbesvarelse,tillatervi oss å minne om saken. Vi beromskriftlig
tilbakemeldingså snartsommulig.

Svar sendes:KomRevNORDIKS,Postboks930,9259TROMSØ.

Med hilsen

3-.3117e- ,44
Emely erte1sene.f.
revisor

Gjenpart:Nordreisakommune,Økonomiavdelingen
Kontrollutvalgeti Nordreisakommune

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas-onsnummer:

Sjøgt 3 Postboks823 Tromsø,Finnsnes,Narvik 77 04 1400 7704 1420 986574 689
HARSTAD 9488HARSTAD Sortland,Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no 
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1(1

Nordreisakommune
Servicetorget t C., Ct

Daio.37;,_ S,=.11;sbeh,4

• Arkiy•

NORDIIISA S1OISLETT'

XOM4UNEj' , LANDS er

Til valgte represenanter og vararepresentanter

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref: Løoenr. Arkivkode Dato
2011/3816-68 40295/2011 033 01.11.2011

Meldingomvedtak:Valg av kontrollutvalg2011- 2015

Saksprotokolli Nordreisakommunestyre- 20.10.2011

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalg2011—2015
5 medlemmer/varamedlemmer

Faste re resentanter:
Bjørn Garden (Frp)
Heidi Gausdal (Frp)
Asbjørn Fredriksen (Sp)

Bjarne Jensen (Ap)
Tone C Henriksen Johnsen (H)

Varamedlemmer:
Trond Ivar Sørgård (Frp)
Kirsti Hansen-Krone (Sv)
Ragnvald Myrvang (Frp)
Ruth Eili Ruud (Sv)
Svetlana Thomassen (Frp)

Laila Bjerke (Ap)
Terje Aasmund Nilssen (Krf)
Harald Nyvoll (Ap)

3. Asveig Hasselberg (H)

Leder: Bjøm Garden (Frp)
Nestleder: Tone C Henriksen Johnsen (H)

Med vennlig hilsen

Ellinor Evensen
faglig leder

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 7707 10 Bankkonto:4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum17 Telefaks:77 770701
9156 Storslett Organisasjonsnr:943 350 833
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no
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KomRev NORD —

Interkommunalt selskap

Wskgper dbwk9I

Nordreisa kommune v/rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Unntattoff. ihht. Offl. § 13, 1. ledd jf. koml. § 78, nr 7

K-eiekretariatet!KS
,J.nr

Dato.%Saksbeh.
Arkiw

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
401/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 2.11.11

Emely.bertelsen@komrevnord.no

UTBYGGING AV BOLIGFELT - MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN

I hht Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
(kompensasjonsloven) § 4, 2. ledd, pkt. 3, gis det ikke kompensasjon for anskaffelser til bygg,
anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie.

Revisjonen har registrert at det på ansvar 05911 —utbygging Rovddas er bokført kostnader med
momskode 06 som gir momskompensasjon. Vi forstår det slik at ansvar 05911 gjelder utbygging av et
kommunalt boligfelt der tomtene selges videre. Dersom dette stemmer, følger det av
kompensasjonsloven § 4, annet ledd nr. 3 at inngående avgift på kommunens anskaffelser til
utbygging av boligfeltet der den kommunale bruken gjelder salg av fast eiendom/tomter, ikke er
kompensasjonsberettiget.

I regnskapet 2011, periode 10, bilag 108147 er momskode 06 benyttet på kostnader der moms-
kompensasjonen utgjør kr 375 000,-. Bilaget er innenfor 5. termin 2011 som har en frist for innsending
10.12.2011 slik at korrigering av bilaget kan foretas før kravet sendes inn.
Bilag 106542 er bokført på periode 8 (4. terrnin) med samme momskode der det er krevd og mottatt
kompensasjon på kr 85 000,-. Korrigering av dette bilaget mener vi kan foretas innenfor 5. termin.

Vi registrerer videre at det er innkrevd og mottatt momskompensasjon for inngående avgift på samme
ansvar (05911) både i 2009 og 2010, hhv kr 176 654,- og kr 337 363,-. Jeg antar at dette gjelder
samme formålet —kommunalt boligfelt for videresalg av tomter. Som nevnt i avsnittene over følger
det av kompensasjonsloven at anskaffelser til utbyggingen av boligfeltet ikke er kompensasjons-
berettiget og må dermed korrigeres.

Dersom dere er av en annen oppfatning enn det vi presenterer i avsnittene ovenfor, anbefaler vi dere å
fremme problemsstillingen til Skatt Nord. Det samme gjelder spørsmålet om hvordan korrigering av
2009 og 2010 skal foretas.

Vi minner samtidig om at samme bestemmelse i kompensasjonsloven kommer til anvendelse ved
utleie av bygg/arealer til andre. Dette gjelder også forhold om eventuell forholdsmessig fordeling av
felleskostnader der deler av bygg leies ut til andre. Her bør kommunen jevnlig vurdere om det har
skjedd endringer i eventuelle utleieforhold da dette har betydning for kommunens krav om
momskompensasjon. Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner
§§ 8 og 9 har bestemmelser om forholdsmessig kompensasjon og hva som anses som ubetydelig bruk.

Vi ber om rådmannens vurdering av disse forholdene innen 2. desember 2011.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt.3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.kornrevnord.no post@komrevnord.no 
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Svar sendes til: KonaRev NORD IKS, Postboks 930, 9259 TROMSØ.

Med hilsen

Emely ertelsen
revisor

Gjenpart: Kontrollutvalget i Nordreisa v/K-sekretariatet
Økonomisjef Rita Toresen, Nordreisa kommune
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

WskaPer~beis
ariakÅ1KS

Nordreisakommune
v/ ordfører

-Saksbeh..d
A

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
403/0A Oddgeir Albertsen 77 60 05 05 8.11.2011

oddgeir.albertsen@komrevnord.no

Engasjementsbrev- Nordreisa kommune

KomRevNORD IKS er, i henhold til avtale datert 28.6.2004,revisor for deres kommunefra
01.01.04.Vi ønsker derfor å beskrive våre oppgaver,hva dere kan forvente av oss og hva vi
kan tilby. I følge vår avtale skal revisjonen omfattebåde forvaltningsrevisjonog
regnskapsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon

Kommunelovenstiller krav om at revisjonsarbeidetskal omfatteforvaltningsrevisjon.
I henhold til forskrift om revisjon osv. § 7 innebærerforvaltningsrevisjonå gjennomføre
systematiskevurderingerav økonomi,produktivitet,måloppnåelseog virkningerut fra
kommunestyretsvedtak og forutsetninger.Vi vil gjennomføreog rapportere
forvaltningsrevisjoni henhold til god kommunalrevisjonsskikk,som er en rettslig standard.
Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelovensbestemmelserom revisjon,
tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjentestandarderpå området. Innenfor
forvaltningsrevisjoner det Norges Kommunerevisorforbundsom utarbeider standarder.

Oppdragsansvarligforvaltningsrevisorer Lars-AndreHanssen.

Regnskapsrevisjon

Vår hovedoppgavesom revisor for kommunener å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse
(revisjonsberetning)om årsregnskapeter avgitt i samsvarmed lov og forskrifter. Vi vil også
kontrollere at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet,er i samsvar med
budsjettvedtak,og at budsjettbeløpenei årsregnskapetstemmermed regulert beløp.

Vi vil utføre regnskapsrevisjoneni samsvar med gjeldendelover, forskrifter og god
kommunal revisjonsskikk,herunder InternationalStandardson Auditing. Vi kontrollerer
utvalgte deler av materialet som underbyggerinformasjoneni årsregnskapet,foretar
analytiskevurderingerog andre revisjonshandlingersom vi etter forholdene finner
hensiktsmessig.

Som ledd i vår revisjon vurderer vi kommunensregnskapssystemerog interne kontroll for å
bestemme type, omfang og tidspunkt for våre revisjonshandlinger.Dette vil ikke være en
fullstendig gjennomgangeller etterprøving av alle de foreliggende systemerog kontroller.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 1400 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.konirevnord.no post@kornrevnord.no
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Generelt vil en effektiv intemkontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter
og feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget
av vårt revisjonsarbeid, og dermed tidsforbruket, vil for en stor del være avhengig av
kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens inteme kontroll, samt regnskaps- og
rapporteringsrutiner.

Vi planlegger og utfører vår revisjon på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte, slik
at vi med rimelig grad av sikkerhet avdekker misligheter og feil som er vesentlige for
kommunens årsregnskap. Det understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne
kontrollen kan gi mulighet for misligheter som våre normale revisjonshandlinger ikke
nødvendigvis avdekker.

Uttalelserfra kommunens ledelse
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente
en skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som
gis i årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Dette temaet vil også bli tatt opp i dialogen
som vi er pliktig å ha med kommunens ledelse som en del av planleggingen.

Revisjonsmerknaderog brev
Hvis vi i vårt revisjonsarbeid avdekker vesentlige feil, mangler, misligheter/uregelmessigheter
eller svakheter i regnskapsordningen eller den interne kontroll, skal vi rapportere dette
skriftlig til kontrollutvalget, med kopi til administrasjonssjefen. Rapporteringen skal skje
gjennom fortløpende nummererte brev. Nummererte brev følges videre opp av
kontrollutvalget mot kommunens administrasjon.

Brev med forespørsler og påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt
direkte til administrasjonssjefen.

Revisjonsberetning
Vi avslutter årets revisjonsarbeid med å avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Denne
bekrefter at revisjonen er utført i henhold til lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk,
herunder International Standards on Auditing. I revisjonsberetningen gir vi vår konklusjon
om følgende forhold:

At årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og at det i det alt
vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31.12. og av
resultatet for regnskapsåret i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.
At disposisjonene som ligger tilgrunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak,
og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
At opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.
At kommunens ledelse har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Dersom årsregnskapet ikke gir de opplysninger om kommunens virksomhet i regnskapsåret
og stilling ved årsskiftet som burde vært gitt, skal revisor ta forbehold, og eventuelt gi
nødvendige tilleggsopplysninger i sin beretning. Finner revisor at årsregnskapet ikke bør
vedtas slik det foreligger, skal dette angis særskilt.
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Vi avgir vår revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest
15. april. Revisjonsberetning avgis også der årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig.

Oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon er Doris Gressmyr. For å sikre god
informasjonsflyt, skal revisor Emely Bertelsen ha ansvaret for den løpende kontakten med
dere, og hun vil også utføre revisjon av kommunens regnskap.

Andre oppdrag

I henhold til vår avtale omfatter også vår revisjon de kontrollhandlinger som er nødvendig i
forbindelse med avtalte særattestasjoner. I tillegg inngår ordinær revisjon av
pasientregnskaper, overformynderiet og de øvrige regnskapene som er angitt i avtalen.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen,
herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Videre skal kontrollutvalget
påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og at kommunens
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. KomRev NORD plikter å rapportere
om resultatet av vårt arbeid til kontrollutvalget.

Etter at vi har avgitt vår revisjonsberetning, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til
kommunestyret om årsregnskapet. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende
tidsnok til at dette organet kan ta hensyn til den før det avgir innstilling til kommunestyret om
årsregnskapet.

Taushetsplikt

Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeideme har —med visse lovhjemlede
unntak - taushetsplikt om alt de får kjennskap til under utførelsen av arbeidet.
Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Andre tjenesterog rådgivning

Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent bistand til dere, og som medlem av
Norges Kommunerevisorforbund kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi
bistår gjerne med rådgivning innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring,
budsjetter, lov og forskrifter osv.

Ledelsen i Nordreisa kommune sitt ansvar

I henhold til kommuneloven skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll. Administrasjonssjefen skal avgi en årsberetning senest 31. mars, og er
ansvarlig for at årsregnskapet er avlagt i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrifter
innen 15. februar.

Side3av4

Side 175



Det er ledelsens ansvar at det utarbeides et regnskap som gir en dekkende fremstilling i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Videre er det ledelsens
ansvar å sørge for en intern kontroll som muliggjør utarbeidelsen av et regnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Kommunens
ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre
vårt arbeid. Det omfatter for eksempel korrespondanse, kontrakter og protokoller. Dette
inkluderer også tilgang til systembeskrivelser og nødvendig veiledning.

Vi legger opp til en åpen og god dialog med dere, slik at kommunikasjonen mot politisk og
administrativt nivå blir best mulig.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med deres forståelse av revisors rolle og
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Ta gjerne kontakt,
spesielt hvis noe er uklart eller dere har spørsmål.

For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.komrevnord.no for nærmere beskrivelse av oss
og vårt tjenestetilbud.

ed hils, n

Od gei Albertsen
Revi • nsdirektør

Kopi: Kontrollutvalget
Rådmannen
økonomisjefen
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NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

ClarionHotel OsloAirport, Gardermoen

Hovedtemaer

Kontrollutvalget- oppgaverog utfordringertr‹.

Selskapskontroll

Samhandlingsreformen

Etikkog korrupsjon

Kommunerevisor- dengodestøttespilleren

Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer,

revisorer og andre som er interessert i tilsyn og kontroll

i kommunesektoren

N K R F"
• •

• ålL
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Onsdag1. februar
Møteleder Ole Kristian Rogndokken
Daglig leder i Norges Kornmunerevisorforbund

Registrering og kaffe / Utstilling

Velkommen
Daglig leder Ole Kristian Rogndokken,NorgesKommunerevisorforbund

Åpning
Statssekretær Dag Henrik Sandbakken(Sp),Kommunal-og regionaldepartementet

2'7;3 Hjelp, jeg er ny i kontrollutvalget!
Oppgaver, roller og muligheter. Erfaringsoverføring

Magnhild Holmberg (Frp),Skienkommune,kontrollutvalget
En innleder annonseres senere

Kaffe / Utstilling

Etikk i kommunesektoren
Ordfører Nils Røhne(Ap),Stange kommune- leder av KommunesektorensEtikkutvalg

Lunsj / Utstilling

Styringsutfordring i kommunesektoren.
Hvordan holde styr på selskapsjungelen?
CaseBriskeby stadion
Innledere:

Tidl. ordfører EinarBusterud (BBL),Hamarkommune
 Kjetil Solbrækken,sekretær for kontrollutvalget i Hamarkommune

Advokat Vibeke Resch-Knudsen,egen praksis

Utspørrer:
Redaktør Ole Petter Pedersen,KommunalRapport

Kaffe / Utstilling

Kontrollutvalg i medieblest
Øystein H.S.Moen,partner og fagansvarlig PR,Agendum AS

Middag
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Torsdag2. februar

Samhandlingsreformen
styrings- og tilsynsutfordringer
KommunerevisorAnnette Gohn-Hellum,
Oslokommune,Kommunerevisjonen

Pause/ Utsjekking / Utstilling


A. Intro - kontrollutvalg

(Målgruppe:Nye kontrollutvalgsmedlemmer)

SeniorrådgiverBodhildLaastad,
NorgesKommunerevisorforbund

"*"."•7;•7,.,:•7."-rt+

Antikorrupsjonsarbeid i kommunene
analyser og verktøy
GeneralsekretærGuroSlettemark,
TransparencyInternational Norge

Innhold:
Rammeverkfor tilsyn og kontroll i
kommunalsektor
Kontrollutvalgets formål, rolleog oppgaver

•

Lunsj / Utstilling

Utfordringer for velferds-Norge
Professorog forsker GudmundHernes,Fafo

Pause/ Utstilling

Kommunerevisor
den gode støttespilleren
Ass.revisjonssjef Berit M Dalvik,
Telemarkkommunerevisjon IKS
TeamlederKirsti Torbjørnson,
Telemarkkommunerevisjon IKS

Kåseri
Annonseressenere

Avslutning
Styreleder PerOlav Nilsen,

NorgesKommunerevisorforbund


B. De sentrale momentene for å
forstå kommunalt regnskap

(11ålgruppe:Kontrollutvalgsmedlemmer)

Registrert revisor og daglig leder
Age Sandsengen,KommunerevisjonIKS

Medlemav NKRFsregnskapskomite
og fagkomiteen i Foreningenfor god
kommunalregnskapsskikk

Innhold:
Det kommunaleøkonomisystemet

- Regnskapetsoppbygging
Grunnleggendeprinsipper og de
unike økonomiskesammenhengene
- spesielt i balansen

- Anordningsprinsippet
- Resultatbegrepet
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NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

1-2februar 2012

Påmelding

Påmeldingsfrist 16. desember 2011.

Bindende påmeldin skal skje via NKRFs nettsider 


Faktura vil tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Det tas forbehold om endringer i pregrammet.

Avbestillingsbetingelser

Avoestilling må skje skriftllg

Det vrl ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utloo kreves et gebyr på kr 500 til dekning av

administrasjonsufter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av

konferanseavgiften. Konferansematerialet vil da bli ettersendt.

Avbestillne ved legitimert sykdom behandles særskilt

Avmelding på konteransedagen, eller ev. uteblivelse, med fører full konferanseavgift.

Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansepriser-

Deltakelse m/overnatting og middag Kr 5 800 (ikke-medlemmer: Kr 6 200)

Deltakelse u/overnatting og middeg: Kr 4 700 (ikke-medlemmer: Kr 5 100)

Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene.

Ekstra overnatting m/frokost fra 31. januar - 1. februar 2012: Kr 1 300.

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommunerhylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas

av virksomheter som er bedrif tsniedlem NKRF, oppnår medlemspos

Konferansehotellet

Clarion Hotel Oslo Air ort Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWa , som ligger vegg i vegg med konferansehotellet

Forhåndsgodkjenning

13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning,

	

T•1E
idso

0 Norges Kommunerevisorforbund

O

Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrfno

101 101 101

«Seli="39719.1,

•
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 32/2011 8.12.2011 Odd Kr. Solberg

kommune

VURDERING AV UAVHENGIGHET —OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR DORIS GRESSMYR

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen
uavhengighet til etterretning.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:
Trykte vedlegg: Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig

regnskapsrevisor Doris Gressmyr.
Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

I forskrift om revisjon § 15, 1. ledd det en bestemmelse om revisors uavhengighet i forhold til
revisjonsoppdraget:

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget.

Denne vurderingen skal skje løpende, men minimum en gang hvert år. Dersom det oppstår
tilfeller som kan påvirke uavhengigheten, skal den oppdragsansvarlige revisoren gi melding
om dette til kontrollutvalget.

Selv om kravet bare gjelder den oppdragsansvarlige revisoren, skal alle tilsatte som arbeider
med oppdraget gi en tilsvarende vurdering til den oppdragsansvarlige revisoren i forhold til
den enkelte sitt tildelte arbeidsområde.

Vedlagt følger oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr sin vurdering av egen
uavhengighet. Vurderingen viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og hennes vurderinger til
de enkelte punktene. Kravet til vandel er dokumentert med po1itiattestav 22.11.2011.
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Etter K-Sekretariatets syn er det ikke noe i vedlagte vurdering som tilsier at Doris Gressmyr
ikke skal være i stand ti1å utføre revisjonsarbeidet på Nordreisa kommune på en objektiv og
forsvarlig måte.

Manndalen, den.29. november 2011

Odd olberg
råd er
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

WskaPer ~7hiet

Kontrollutvalgeti Nordreisakommune

Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
400/DG DorisGressmyr 77600528 29.11.2011

doris.gressmyr@komrevnord.no

Vurderingav oppdragsansvarligrevisorsuavhengigheti forhold til
Nordreisakommune

Innledning
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor
for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger
kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet
og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige
revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessigekrav til revisorsuavhengighet
Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes
nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller
tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

ektefelle og en person som vedkornmende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold
slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres
ektefeller eller personer som de bor sarnmen med i ekteskapsliknende forhold og
slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som
nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som
revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar
i ved siden av revisoroppdraget.

Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt. 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes,Narvik 77 04 14 00 77 04 1420 986574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no 
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Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften
§ 14:

revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven.

OppdragsansvarIlg revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1:
Ansettelsesforhold

Pkt 2: Medlem i
styrende organer

Pkt 3: Delta eller
inneha funksjoner i
annen virksomhet,
som kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit

Pkt 4: Nærstående

Pkt 5: Rådgivnings-
eller andre tjenester
som er egnet til å
påvirke revisors
habilitet

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i KomRev
NORD IKS.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
Nordreisa kommune deltar i.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Nordreisa kommune
som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester ovelfor
Nordreisa kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Nordreisa kommune som hører
kommunens egne inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
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Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Nordreisa kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige

Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
forhold tilliten til uavhen i het o ob'ektivitet.

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 33/2011 8.12.2011 Inger Johansen

kommune

RAPPORTERING FRA REVISOR — REVISJONSSTRATEGI 2011
NORDREISA KOMMUNE

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte.

Vedlegg til saken:
Tiykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

	
Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor regnskapsrevisor

Saksutredning:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf.
kommunelovens (KL) § 77 nr. 4. I kontrollutvalgsforskriftens § 6 (årsregnskap) gjentas dette,
men utdyper dette med herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Denne plikten som
pålegges kontrollutvalget gjelder også for kommunale foretak. De krav som gjelder for
regnskapsrevisjonen framgår av revisjonsforskriften.

KL § 78 nr. 5 har bestemmelse om at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Kravet til uavhengighet er et av de fundamentale krav til revisor. Dokumentasjon av
uavhengigheten er tatt inn i revisjonsforskriftens § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert
år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til
kontrollutvalget. Dette vil minst en gang i året bli behandlet som egen sak i kontrollutvalget.
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Revisors daglige kommunikasjon skjer ofte med administrasjonen. For at kontrollutvalget skal
få det nødvendige innblikket i revisors arbeid, er det derfor viktig at utvalget mottar kopi av
all vesentlig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen. Dette kommer i tillegg til
alle formelle revisorbrev, jf. revisjonsforskriftens § 4, som omhandler vesentlige regnskaps-
eller internkontrollspørsmål og som skal adresseres til kontrollutvalget med kopi til
administrasjonssjefen.

Begrepet god kommunal revisjonsskikk slik det benyttes i lovgivningen er en rettslig standard.
I rettslige standarder henvises det ikke til absolutte kriterier, men lovens innhold defineres til å
være det som samfunnet som helhet eller enktelte grupper i samfunnet til enhver tid mener bør
gjelde. For å gi den rettslige standarden god kommunal revisjonsskikk et innhold, er det
konkretisert i de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene), med noen tilleggsvurderinger
som er spesifikke for enheter i offentlig sektor.

Etter ISA 300 —Planlegging av revisjon av et regnskap, skal revisor utarbeide en overordnet
revisjonsstrategi som beskriver revisjonens omfang, tidspunkt og styring av oppdraget. Denne
vil være det styrende dokument for revisjonsarbeidet, og inneholder revisors risiko- og
vesentlighetsvmderinger, og trekker hovedlinjene for hvordan revisjonen skal gjennomføres i
løpet av revisjonsåret. Utover revisjonsstrategien utarbeider revisor en mer detaljert plan for
for å håndtere de forskjellige forholdene som er identifisert i revisjonsstrategien. Den
overordede revisjonsstrategien og revisjonsplanen oppdateres og endres ved behov etter hvert
som revisjonen utføres. Ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien skal revisor

identifisere de karakteristiske trekkene ved oppdraget som definerer oppdragets
omfang,

verifisere oppdragets rapporteringsmål for å planlegge når revisjonen skal
gjennomføres og typen kommunikasjon som kreves,

vurdere hvilke faktorer som etter revisors profesjonelle skjønn vil være avgjørende for
styring av arbeidet til medlemmene av revisjonsteamet,

vurdere resultatene av de innledende handlingene og, der det er relevant, hvorvidet
kunnskap som er opparbeidet på andre oppdrag utført av oppdragsansvarlig revisor for
enheten, er relevant, og

verifisere typen og omfanget av ressurser som er nødvendige for å gjennomføre
oppdraget, samt når ressursene må være tilgjenngelige.

I ISA 315 — Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom
forståelse av enheten og dens omgivelser - framgår det i pkt. 12 og 13:

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen. Selv om defleste
kontroller er relevante for revisjonen, sannsynligvis er relatert til finansiell
rapportering, er ikke alle kontroller som er relatert til finansiell rapportering,
relevante for revisjonen. Hvorvidt en kontroll, alene eller sammen med andre, er
relevant for revisjonen, avgjøres av revisor ved anvendelse avprofesjonelt skjønn.
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Når revisor opparbeider seg en forståelse av kontroller som er relevante for
revisjonen, skal revisor vurdere utformingen av disse kontrollene og fastslå hvorvidt
de er iverksatt ved å utføre handlinger i tillegg tilforespørsler til ansatte i enheten."

I KRD's rapport som omhandler anbefalinger for å styrke egenkontrollen i kommunen, er 26
av de 85 anbefalingene rettet itm mot intem kontroll. I anbefalingspunkt nr. 49 fremkommer
det blant annet at revisor bør orientere kontrollutvalget om resultat av revisjonshandlinger i
forbindelse med intern kontrollen, og om denne er ordnet på en "betryggende måte" og med
forsvarlig kontroll.

Revisor bør minst én gang i året forelegge kontrollutvalget hovedtrekkene i en planstrategi for
gjennomføring av revisjonsarbeidet. Gjennom dette kan utvalget lettere følge opp at revisor
dekker alle sentrale sider ved kommunen. I forbindelse med fjorårets regnskap ble det
rapportert også løpende fra revisor for gjennomførte kontrollhandlinger og resultatet av disse.

Revisjonsstrategien er et internt dokument for revisor og er ikke offentlig. Den som utøver
revisjonen for kommunen, utøver arbeidet under selvstendig faglig ansvar. I henhold til
kontrollutvalgsforskriftens § 5, 2. ledd har ikke kontrollutvalget adgang til revisjonens
arbeidsdokumenter så lenge en ikke har egen ansatt revisor. I merknaden til bestemmelsen er
det bl.a. vist til interkommunale revisjonsselskap hvor det ikke vil være adgang for
kontrollutvalget å kreve innsyn i inteme dokumenter, uten at det foreligger særlig grunnlag for
det.

Revisjonsstrategien vil være et egnet dokument som bidrag for oppfyllelsen av "påseer-
ansvaret" i § 6 —om regnskapet blir revidert på en betryggende måte.

Oppdragsansvarlig revisor/revisor vil være tilstede i møtet å redegjøre for strategien, hittil
gjennomførte revisjonshandlinger og resultatet av disse. Kontroller rettet inn mot kommunens
intem kontroll vil også være en del av rapporteringen fra revisor. Omfanget av revisors
kontroll av intem kontrollen vil nok variere fra oppdrag til oppdrag, samt også hvor langt
revisor er kommet i det løpende revisjonsarbeidet. En forutsetter at utvalget i senere møter blir
holdt løpende orientert om eventuelle endringer i revisjonsstrategien, og hvor langt
revisjonsarbeidet for 2011 er kommet pr. dato.

En relevant opplysning i denne saken er at KomRev NORD er medlem av Norges
kommunerevisorforbund (NKRF). I regi av NKRF er det etablert en kvalitetskontrollordning
som skal sikre at medlemmene reviderer i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Brudd på
god kommunal revisjonsskikk kan medføre disiplinære reaksjoner fra NKRF, fra irettesettelse,
advarsel om eksklusjon og endelig eksklusjon.

Finnsnes, 29. november 2011

Inger Johansen
rådgiver
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K-Sekretaratet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 34/2011 8.12.2011 Odd Kr. Solberg

kommune

STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PLEIE OG OMSORG-
RESSURSBRUK OG KVALITET

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:
Trykte vedlegg: Notat av 28.11.2011 fra KomRev NORD
Utrykte vedlegg: E-post av 23.9.2011 fra KomRev NORD

Overordnet prosjektskisse datert 15.2.2011

Saksutredning:

Kontrollutvalget vedtok i møte 1.3.2011 under sak 07/11 prosjektskissa for forvaltnings-
revisjonsprosjektet innenfor pleie- og omsorgssektoren.

Utvalget fattet vedtak som følger i saken:

Kontrollutvalget godkjenner overordnetprosjektskisse vedrørende pleie og omsorg —
ressursbruk og kvalitet og ber KomRev Nord gjennomføre dette.

Kontrollutvalget ber om en raskere oppstart og at prosjektet ferdigstilles i løpet av
2011.

Problemstillinger i prosjektskissa som søkes besvart er følgende:

I. Hvor mye ressurser bruker Nordreisa kommune innenfor pleie- og omsorgssektoren i
forhold til kommuner Nordreisa kommune kan sammenligne seg med?
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2. Er kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet i Nordreisa kommune i tråd med krav og
målsettinger på området?

I sak 24/11 i møtet 3.11.2011ble det gitt en statusrapportom framdriftenav prosjektetder
kontrollutvalgettok e-postentil orientering.

Revisoropplyserat ferdigstillelseavprosjektetvil bli senereennplanlagt.

Forøvrigvisesdet til notatetvedlagt.

Manndalen,den 29. november2011

C /,/ 	 -
0 dd Kr. Olberg
rådgi er
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

Viskap9rivgybet

unntatt off., jf. offent1eglova § 13,1.1edd jf. kommuneloven § 78 nr. 7

NOTAT
Til: Kontrollutvalget i Nordreisa
Fra: KomRev NORD
Dato: 28.11.2011

STATUS - FORVALTNINGSREVISJON

Prosjektet Ressursbruk og kvalitet innen pleie og omsorg
Jeg viser til overordnet prosjektskisse, som ble godkjent av kontrollutvalget i sak 7/11 (1.3.11).
Det fremgår av skissa at prosjektet forventes ferdigstilt primo 2012. KU ber samtidig, i sak 7/11,
om en raskere oppstart og at prosjektet ferdigstilles i løpet av 2011. Prosjektet er ikke ferdigstilt.
Dette skyldes, som KU/K-sekretariatet tidligere er orientert om, at det tok lang tid før vi fikk
tilbakemelding fra rådmannen om kontaktperson. Kontaktpersonen ble først oppnevnt den 5.
september 2011.

Prosjektet er omfattende, og kan inndeles i tre hoveddeler: ressursbruk, kvalitetskartlegging og
internkontroll. Ressursbrukdelen tar for seg hele pleie- og omsorgssektoren i kommunen.
Kvalitetskartleggingsdelen har fokus på hvordan beboere, pårørende og ansatte opplever
kvaliteten på sykehjemmene. Og internkontrolldelen omhandler sykehjemmenes systemer og
rutiner for å sikre at beboernes får dekket grunnleggende behov, samt kvalitet i tjenestetilbudet.

Vi avholdt oppstartsmøte med kommunen den 2. november. I den forbindelse ble vi gjort kjent
med at kommunen nylig har gjennomført en brukerundersøkelse blant beboere, og hadde
igangsatt en brukerundersøkelse blant pårørende med svarfrist 15. november. Kommunen vil
offentliggjøre resultatene fra disse undersøkelsene i 2012. Revisjonen innhenter nå nærmere
informasjon fra kommunen om disse undersøkelsene, og vi vurderer å ikke gjennomføre
brukerundersøkelser blant pårørende og ansatte som opprinnelig planlagt: For det første er
brukerundersøkelsene svært like. Kommunen har benyttet seg av brukerundersøkelser som er
utarbeidet av KS, og revisjonens brukerundersøkelser bygger i stor grad på KS sine
undersøkelser. For det andre er det uheldig med to tilnærmet like brukerundersøkelser nært i tid
med tanke på respondentene og svarprosent. For det tredje er det ikke hensiktsmessig å gjøre
det samme arbeidet to ganger, hvis det viser seg at vi kan henvise til kommunens
brukerundersøkelser.

Vi planlegger imidlertid fortsatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ansatte, med
fokus på kvaliteten i tjenestene som ytes til beboerne på sykehjemmene. Vi vil tidligst få igangsatt
denne undersøkelsen i januar. Videre kan vi nevne at vi er godt i gang med innsamlingen av
data/dokumentasjon til ressursbrukdelen og til internkontrolldelen av prosjektet.

På bakgrunn av erfaringer fra lignende undersøkelser, vet vi at prosjektet i Nordreisa er
omfattende og tidkrevende. Både innhenting av data og informasjon fra kommunen, analyse av
data og rapportskriving tar tid. I tillegg krever også omfanget av rapporten at kommunen får god
tid til verifisering av opplysninger, og til å gi en uttalelse til rapportutkastet.

Siden vi ikke kom i gang med datainnsamlingen som planlagt i mars-april, er vi nå i den
situasjonen at vi har flere store prosjekter som løper samtidig. Dette gjør at vi ikke kan forsere

n:\komrevnord\team 1\kommuner\nordreisa kommune\2011 kessursbruk og kvalitet i
plo\korrespondanse\notat ku nordreisa 28.11.11 status.docx
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arbeidet i Nordreisa med tanke på snarlig ferdigstillelse. Jeg anslår midlertid at prosjektet vil være
ferdigstilt sommeren 2012.

Jeg ber kontrollutvalget om en snarlig tilbakemelding, hvis det skulle være noen innsigelser mot
planen som er skissert over, eller hvis dere har noen spørsmål knyttet til prosjektet.

Elsa-Leony Larsen
forvaltningsrevisor

2
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 35/2011 8.12.2011 Tage Karlsen

kommune

DRØFTING ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET

Innstilling til vedta k:

(sakenfremmes uten innstilling til vedtak)

Vedlegg:

NKRFs eINFO 10/11 m/vedlegg, 10/19 og 10/23.

Saksutredning:

Kontrollutvalget har bedt K-Sekretariatet om å utarbeide saksframstilling vedrørende
åpne/lukkede møter i kontrollutvalget.

Kommunelovens § 77 nr. 8 fastslår at kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører
"dersom utvalget selv ikke har bestemt noe annet". Bestemmelsen gir altså kontrollutvalget
full rådighet med hensyn til om utvalgets møter skal være åpne eller lukkede. Åpne møter
forutsetter imidlertid en beslutning om dette fra kontrollutvalgets side.

Saker som inneholder opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt skal likevel, etter § 77
nr. 8 annen setning, behandles for lukkede dører. Det samme gjelder personalsaker, jfr.
henvisningen til § 31 nr. 3 siste punktum.

For øvrig må det vel legges til grunn at en generell beslutning om at kontrollutvalget avholder
sine møter for åpne dører ikke er til hinder for at kontrollutvalget kan bestemme at et møte
eller behandlingen av en sak likevel skal gå for lukkede dører, selv om saken ikke innbefatter
taushetsbelagte opplysninger. Det kan heller ikke være noe hinder for at kontrollutvalget
fatter en generell avgjørelse om at møtene skal holdes for lukkede dører. Lovgiver har gitt
kontrollutvalget full rådighet over dette spørsmålet. En avgjørelse om at møtene skal gå for
åpne dører har altså i realiteten ikke noen bindende virkning for kontrollutvalget.
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Det må imidletid antas at en beslutning om å ha møter for åpne dører medfører plikt til å sørge
for at saksliste og dokumenter som ikke er unntatt offentligehet er tilgjengelig for
allmemiheten, samt at møtene skal gjøres kjent på en hensiktsmessig måte, jfr. komml. § 32
nr. 3.

Ut over dette har en beslutning om åpne møter noen direkte juridiske konsekvenser for
kontrollutvalget.

Indirekte er forholdet noe mer komplisert, jfr. Regional- og kommunaldepartementets ferske
tolkningsuttalelse for så vidt gjelder revisors taushetsplikt etter komml. § 78 nr. 7, hvor
departementet legger til grunn at taushetsplikten omfatter all informasjon som revisor får
kjennskap til i forbindelse med sitt oppdrag. Denne tolkningen er svært vid, og neppe i
harmoni med offentlighetslovens ånd og formål. Inntil videre innretter imidlertid revisjonen
seg etter dette. Det innebærer at revisor ikke vil kunne gi noen opplysninger i åpent møte med
publikum til stede. Etter som kontrollutvalget i stor grad fungerer som bestillingsorgan for
revisjonen, og revisjonen i henhold til dette er den største leverandøren av saker til
kontrollutvalget, vil det kunne være utfordrende i praksis å gjennomføre åpenhet..

Ut over dette fremstår spørsmålet om åpne eller lukkede møter som mer vurderingspreget,
hvor fordelene er offentlighet og innsyn, hvilket er i samsvar med de rådende idealer for
offentlig forvaltning. Negative effekter ved åpne møter kan være at tilstedeværelse av
publikum kan ha innvirkning på drøftelsene i kontrollutvalget, herunder at kontrollutvalget i
større grad kan bli "politisert", ettersom det enkelte medlems uttalelser og standpunkter blir
synlige utad, og at partipolitiske standpunkter derigjennom kan oppleves som mer bindende
for det enkelte utvalgsmedlem.

Hensett til sakens karakter, fremmes saken uten innstilling til vedtak.

Harstad, 6.12.2010

Tage Karlsen
rådgiver
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eINFO 10/11 Avklaringer om taushetsplikten etter
kommuneloven § 78 nr. 7

Etter at ny offentleglov, med snevrere adgang til unntak fra offentlighet, trådte i kraft 1.
januar 2009, har spørsmålet om forståelsen av bestemmelsen om revisjonens
taushetsplikt etter kommuneloven (koml.) § 78 nr. 7 fått ytterligere aktualitet. Vi har tatt
denne saken opp med Kommunal- og regionaldepartementet i brev 14. januar 2009, jf.
vår eINFO 2/09 av samme dag. I brevet har vi tatt opp følgende spørsmål (her referert i
kortform):

Vi går ut fra at taushetsplikten som følger av koml. § 78 nr. 7 går lengre enn
taushetsplikten som følger av forvaltningsloven § 13.
Vi ber departementet om å gi en nærmere utgreiing om forståelsen og
rekkevidden av bestemmelsen, herunder om taushetsplikten omfatter en hvilken
som helst opplysning, uansett hvor triviell.
Vi ber også om departementets uttalelse om i hvilken grad den taushetsplikten
som etter koml. § 78 nr. 7 gjelder for revisorer, også gjelder for personer som er
knyttet til instanser som mottar slike opplysninger, jf. bestemmelsen i
merverdiavgiftsloven § 7.

Vi har nå fått svar fra departementet, jf. vedlagte brev 9. april 2010. Samtidig er vi blitt
gjort kjent med departementets svar 9. april 2010, jf. vedlegg, på brev 19. desember
2008 fra Revisjon Midt-Norge IKS, samt med klagesaksavgjørelse 23. mars 2010 av
fylkesmannen i Oslo og Akershus som klageinstans etter offentleglova (offl.) § 32 første
ledd tredje setning, jf. vedlegg. Bakgrunnen for sistnevnte sak er at kommunerevisjonen
i Oslo, med hjemmel i koml. § 78 nr. 7, har avslått et krav om innsyn, og dette avslaget
er så påklagd.

Vi søker i denne eINFO å gi en samlet framstilling av de nevnte uttalelsene og den
nevnte avgjørelsen. Disse gir, slik vi ser det, en dekkende avklaring av de spørsmålene
som har vært reist fra kommunerevisorhold om forståelsen av koml. § 78 nr. 7.

Forholdet mellom kommuneloven 78 nr. 7 o forvaltnin sloven 13
Om det spørsmålet som vi har beskrevet i første kulepunkt, har Fylkesmannen i Oslo og
Akershus uttalt i sin klagesaksavgjørelse, etter å ha sitert punkt 7.3 i Ot.prp. nr. 70
(2002-2003):

"Basert på det siterte, forstår Fylkesmannen bestemmelsen i koml. § 78 nr. 7 slik
at den er ment å gi en mer vidtrekkende hjemmel for å unnta opplysninger fra
innsyn enn det som følger av de mer alminnelige reglene i offl. og
forvaltningsloven (fvl.). Slik Fylkesmannen forstår det, var dette også systemet
før endringene i kommuneloven av 2004. Taushetsplikt for kommunerevisjonen
fremgikk da av revisjonsforskriften § 12, jf. koml. § 60 nr. 9, og det var lagt til
grunn at taushetsplikten rakk lenger enn forvaltningslovens alminnelige
bestemmelse om taushetsplikt i § 13, jf. Ot.prp. nr. 70 (2002-(2003).

Norges Kommunerevisorforbund
Revisjon og tilsyn —til beste for kommunerog fylkeskommuner

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 23 23 97 00 Org.nr.: 975 450 694
Postboks 1417 Vika Munkedamsveien3B, 3. etg. E-post: post@nkrf.no Kontonr.: 1450.12.70424
0115 OSLO Web: www.nkrf.no
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Den vidtrekkende unntakshjemmelen må sies å basere seg på hensynet til
yrkesmessig taushetsplikt, altså at man ved utøvelsen av enkelte yrker i større
grad får kjennskap til taushetsbelagt informasjon enn i andre yrker. Etter en
gjennomgang av saken. kan Fylkesmannen ikke se at hensynet ikke gjør seg
gjeldende i denne saken".

I den aktuelle saken kunne ikke bare enkeltopplysninger, men hele dokumentet unntas
fra offentlighet, jf. offl. § 12, bokstavene b) og c).

Omfan et av taushets likten etter kommuneloven 78 nr. 7
Det spørsmålet vi har tatt opp, referert som andre kulepunkt, har departementet
kommentert slik i sitt svar til oss:

"Vi har forståelse for at spørsmålsstillingen blir reist, men kan vanskelig se at
bestemmelsen gir rom for en innskrenkende tolking. Selve ordlyden i
bestemmelsen peker klart i retning av at taushetsplikten omfatter alle
opplysninger. Vi viser også til tilsvarende bestemmelse i revisorloven 6-1 og (nå
opphevet) § 12 i revisjonsforskriften av 1993. Forarbeidene til lovbestemmelsen
inneholder heller ikke noe som etter departementets mening åpner for en
innskrenkende tolking av bestemmelsen. Visse begrensninger i taushetsplikten
fremgår likevel av bestemmelsen selv og § 21 i forskrift om revisjon i kommunene
og fylkeskommunene mv."

Om en side av dette spørsmålet uttaler departementet i sitt svar til Revisjon Midt-Norge:

"§ 78 nr. 7 pålegger revisor en omfattende generell taushetsplikt. Taushetsplikten
gjelder likevel ikke dersom det å gjøre opplysningene kjent er en del av revisors
oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) s. 91. Så vel ordlyden som forarbeidene
til bestemmelsen taler etter departementets vurdering for at selv om revisor i
forbindelse med utførelsen av en lovpålagt oppgave har sendt ut informasjon som
omfattes av revisors taushetsplikt, til for eksempel kontrollutvalget, vil likevel
revisor fortsatt ha taushetsplikt om de samme opplysningene i forhold til andre
som ønsker innsyn i opplysningene".

G.elder taushets likten etter kommuneloven 78 nr. 7 for andre enn revisorer?
Det spørsmålet vi har formulert i tredje kulepunkt har departementet kommentert slik i
sitt svar til oss:

"Kommuneloven § 78 nr. 7 pålegger "revisor" taushetsplikt. Forskriften § 22
fastsetter at revisors taushetsplikt gjelder tilsvarende for revisors medarbeidere.
Vi kan ikke se at disse bestemmelsene uten videre gjelder for andre. Hvorvidt den
som mottar opplysningene fra revisor, vil være underlagt taushetsplikt, må etter
vår oppfatning besvares ut fra reglene i forvaltningsloven, eller eventuelle andre
lovbestemmelser om taushetsplikt. Vi viser i denne forbindelse til
Justisdepartementets veileder til offentleglova, punkt 6.2.1, der denne
problemstillingen er behandler.

Om det samme spørsmålet har departementet uttalt seg slik i sitt svar til Revisjon Midt-
Norge:

"Som det påpekes i henvendelsen, vil imidlertid allmennheten kunne kreve innsyn
hos kontrollutvalget i de opplysninger revisor sender til kontrollutvalget, med
mindre opplysningene er taushetsbelagte etter annet regelverk".

Oppsummering 

Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 78 nr. 7 er mer omfattende enn den
alminnelige taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Den gjelder enhver opplysning
revisorene får kjennskap til i sitt oppdrag, uansett hvor triviell. Plikten gjelder revisor og
revisors medarbeidere, men ikke for andre som mottar opplysninger fra revisor; for disse
gjelder fvl. § 13 og eventuelle særlovbestemmelser.
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Oslo, 13. april 2010
Norges Kommunerevisorforbund

Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver

3 vedlegg:
Kopi av brev av 23. mars 2010 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Oslo kommune,
Kommunerevisjonen.
Kopi av brev 9. april 2010 fra Kommunal- og regionaldepartementet til Revisjon Midt-Norge
IKS
Kopi av brev 9. april 2010 fra Kommunal- og regionaldepartementet til Norges
Kommunerevisorforbund

, 
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FYLKESMANNENI OSLO OG AKER
Juridisk avdeling Oslo kommune

Kommuneremsjonen
.e.mwor•

Oslokommune,Kommunerevisjonen
Grenseveien88
0663 OSLO

25 MARS2010

Saksansvadig.,APRL,Peir„,,_
Saksnr.._2q240CL9,22›„,:zji_
Arisivnr

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
11.03.2010 2010/6202FM-J Ann Kristin SolheimVåkråk 23.03.2010

FYLKESMANNENSAVGJØRELSEI SAK OM AVSLAG PÅ DOKUMENTINNSYN-
OSLOKOMMUNE SAK 200700498

Fylkesmatmenviser til oversendelsendatert 11.3.2010.

Sakengjelder avslag på innsyn i samtligeutskriller av intervju gjennomførtfor å fremskaffe
informasjontil følgende to undersøkelsersom er utført og rapportert av Kommunerevisjoneni
Oslo:

Rapport3/2008 Anskaffelser i KollektivtransportproduksjonAS
Rapport2/2009Nytt billettsystem —kontroll og oppfølging

Innsynsbegjæringenble fremsatt av Hasan Tufan den 1.3.2010.

Oslo kommune,ved kommunerevisjonen,avslo innsynsbegjæringenden 3.3.2010.Avslaget
ble hjemlet i taushetsplikten som følger av konnnuneloven § 78 nr. 7.

Avslagetble påklaget av Tufan i brev datert 9.3.2010.

Kommunerevisjonenhar vurdert klagen,men ikke funnet grunn til å endre avslaget. Sakener
deretteroversendt Fylkesmannen for endeligbehandling etter offentleglova(off1.)§ 32.

For den øvrige sakshistorikken vises det til sakens dokumenter.

Fylkesmannenbemerker:

De angjeldendedokumenter gjelder intervjuutskrifteri forbindelsemed kommunerevisjonens
arbeidmed rapport 3/2008 AnskaffelserI KollektivtransportproduksjonAS og rapport
2/2009—Nyttbillettsystem —kontroll og oppfølging.

Fylkesmannenskal ta stilling til om kornmunerevisjonenhar hjemmel til å unnta
opplysningenefra innsyn.

Klagermener det bør gis innsyn i de angjeldendedokumenteneda saksbehandleri e-post av
25.2.2010gir klart inntrykk av at bekreftedeopplysningerkan utleveres i og med at det
spesifiseresat ubekreftede opplysningerikke kan utleveres.Videre viser klager til at

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 CIO Saksbehandler:Ann Kristin Solheim Våkråk
Postboks 8111 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefaks:22 00 36 00 Direkte telefon:22 00 35 74
0032 OSLO Inngang sjøsiden Internett: E-post: postmottak@finoa.no

www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus Org.nurnmer:NO 974 761 319

Side 198



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

opplysningene fra intervjuene allerede er offentlige gjennom rapportene og det er derfor
uforståelig at disse skal være taushetsbelagt.

Fylkesmannen bemerker at kommunerevisjonen er å anse som et forvaltningsorgan.
Offentleglova (offl.) av 2009, kommer derfor til anvendelse.

Hovedregelen etter offl. er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige, med mindre det
fmnes hjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet, jf. offl. § 3.

Det følger av offl. § 13 første ledd at:

"Opplysningarsom er underlagdeteieplikt i lov eller i medhold av lov, er unnateknefrå
innsyn."

Bestemmelsen innebærer en plikt til å unnta innsyn i opplysninger som er underlagt
taushetsplikt. Bestemmelsen inneholder ikke selv regler om hvilken type opplysninger som er
underlagt taushetsplikt. Dette må følge av lov eller forskrift.

Dokumentene er i denne saken unntatt i medhold av kommuneloven (koml.) § 78 nr. 7.
Bestemmelsen lyder:

"Medmindre detfølger av revisjonensoppgaver etter denne lov ellerforsbift gitt i medhold
av nr. 8, eller den opplysningenegjelder har samtykket til at taushetspliktenikkeskal gjelde,
har revisorplikt til å bevare taushetom det defår kjennskap til i sitt oppdragfor kommunene
eller.t)lkeskommunen."

Fra Ot.prp. nr. 70 (2002-2003): "Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner m.m" punkt 7.3. siteres:

"I en situasjon der det åpnesfor konkurranseutsettingav kommunal revisjonvil kommunens

revisorkunne være ansatt i kommunen, i en interkommunalrevisjonsenhet,eller i et privat

revisorfirrna.Den som velges som kommunensrevisor vilfå tilgang til betydeliginformasjon,
også informasjon underlagt taushetspliktiforvaltningsloven og andre lover-jf

departementetsforslag til lovbestemmelseom revisors informasjons-og innsynsrett.Dette kan

innebæreat revisorfår tilgang til opplysningersom er omfattet av taushetspliktreglersom er

mer vidtrekkende ennforvaltningslovens regler.

På denne bakgrunn uttaltedepartementeti høringsnotatetat det er nødvendigå ta inn

konnnunelovenen bestemmelseom taushetsplikt,som slårfast at den som tar

revisjonsoppdragfor en kommunehar generell taushetspliktom det vedkommendefår

kjennskap til i sitt arbeid. Bestemmelsenmå samtidiggjøre det klart at denne taushetsplikten

ikke er til hinderfor at revisor kan gi den informasjontil kommunenskontrollorganersom

ligger i glennomføringen av det oppdragrevisorenharfor kommunen. Taushetspliktengjelder

ikke dersom det å gjøre opplysningerlgrenter en del av de oppgaversom ligger til reWsor.

Taushetspliktenvil de?forikke være til hinderfor at revisor rapporterertil og kommuniserer

med kommunens kontrollutvalg, eller andre instanser i kommunen i tråd med lov,forskrifi og

de retningslinjer som gjelderfor revisjonsarbeidet.
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Taushetpliktengjelder heller ikkedersom den opplysningenegjelder har samtykket til at

taushetspliktenikke skal gjelde. Dersom opplysningenefor eksempelgjelder kommunensom

sådan, vil således det kompetenteorgan i kommunenkunne samtykke til at taushetspliktenikke

skal være til hinderfor at opplysningenoffentliggjøres.

Forslaget til bestemmelse om taushetspliktble tatt inn i lovutkastet§ 78nr. 7.

Private revisorer som engasjeres til å z4bre et arbeidfor kommunenvil gå inn under den

alminnelige taushetsplikt somfølger avforvaltningsloven § 13.Det bør likevel etter

departementets mening tas inn en særskilt bestemmelseom revisors taushetsplikt i

kommuneloven.1 den utstrekningbestemmelsenom revisors taushetspliktpålegger en mer

vidtgående taushetsplikt ennforvaltningslovensregler, vil bestemmelsenom revisors

taushetspliktgåforan forvaltningslovens regler.

Etter departementets vurdering er det naturlig og nødvendig at revisors vide innsynsrett

rejlekteres i en streng taushetsplikt.Det at revisor vil kunne gis adgang til ulike og til dels

svært sensitive opplysninger er departementetsbegrunnelsefor at det er behovfor en generell

taushetspliktom de opplysningerrevisorfår kjennskap til i sitt oppdragfor kommunen.

Tilsvarendebestemmelsefor kommunerevisorerfølger i dag av revisjonsforskriften§ 12, mens

revisorlovens§ 6-1 som utgangspunktpålegger revisor og revisors medarbeideretaushetsplikt

om «alt» som de under sin virksomhetfår lennskap tiL

1den utstrekning bestemmelsen om revisors taushetspliktpålegger en mer vidtgående

taushetsplikt ennforvaltningslovens regler, vil bestemmelsenom revisors taushetspliktgå

foran forvaltningslovens (generelle)regter."

Basertpå det siterte, forstår Fylkesmannenbestemmelseni koml. § 78 nr. 7 slik, at den er
ment å gi en mer vidtrekkende hjemmel for å unnta opplysningerfra innsyn, enn det som
følger av de mer alminnelige reglene i off1.og forvaltningsloven(fv1.).Slik Fylkesmannen
forstår det, var dette også systemet før endringenei kommunelovenav 2004. Taushetspliktfor
kommunerevisjonenfremgikk da av revisjonsforskriften§ 12,jf. koml. § 60 nr. 9 og det var
lagt til grunn at taushetsplikten rakk lenger enn forvaltningslovensalminneligebestemmelse
om taushetsplikti § 13,jf. Ot.prp. nr. 70 (2002-2003).

Den vidtrekkendeunntakshjemmelen rnå sies å basere seg på hensynet til yrkesmessig
taushetsplikt,altså at man ved utøvelsenav enkelteyrker i større grad får kjennskap til
taushetsbelagtinformasjon enn i andreyrker. Etter en gjennomgangav saken, kan
Fylkesmannenikke se at hensynet ikke gjør seg gjeldende i denne saken.

Fylkesmannenkan heller ikke se at det gjør seg gjeldendenoen unntak fra taushetsplikten,for
eksempelat det foreligger et samtykke fra den som opplysningenegjelder. Forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommunermv. § 21 om begrensninger i taushetsplikten
kommerheller ikke til anvendelse, slik Fylkesmannenser det.

Både offl. § 13og koml. § 78 hjemler etter sin ordlyd unntak for innsyn i "opplysninger".
Offl. § 12,bokstav b) og e) gjør seg imidlertidgjeldendei dette tilfellet, slik at hele
dokumentetkan unntas fra innsyn.
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Det foreliggeretter dette en lovpålagttaushetspliktog Fylkesmannenkan ikke se at det hefter
feil ved kommunerevisjonensavslagav 3.3.2010.

Slutning

Oslokommune,ved kommunerevisjonen,har hjemrnel for sitt vedtak av 3.3.2010.

Klagenhar etter dette ikke ført frem. Klagesakener dermedendeligavgjort.

En kopi av dette brev er sendt partenedirekte.

Med hilsen

EldbjørgKluften
underdirektør Ann Kristin SolheimVÆkråk

rådgiver

Godkjentog ekspedert i papirformuten underskrift.

Kopi til:
HasanTufan Marviksveien 98, C208 4632 KRIST1ANSANDS
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

RevisjonMidt-NorgeIKS
v/forvaltningsrevisorFrode Singstad

7300Orkanger

Deres ref Vårref Dato
08/2903-5 SDA 9 APR2010

Spørsmå1 om revisors taushetsplikt, offentleglova og innsyn

Viviser til e-post av 19.desember 2008,der det stilles spørsmålom revisors
taushetsplikt og reglene om innsynetter offentleglova.Vibeklager den lange
saksbehandlingstiden.

Det følger av kommuneloven § 78nr. 7 at revisor har taushetsplikt med hensyn til det
vedkommendefår kjennskap til i forbindelsemed oppdragfor kommunen eller
fylkeskommunen.

Lovbestemmelsensordlyd modererer taushetsplikteni to situasjoner:
Unntak fra taushetsplikt kan følgeavrevisjonensoppgaveretter kommuneloven
eller forskrift gitt i medhold av § 78nr. 8.

Den som opplysningenegjelderkan gi sitt samtykke til at taushetsplikten ikke
skal gjelde.

Departementet legger til grunn at det følger av offentleglova§ 13,sammenholdt med
kommuneloven§ 78 nr. 7, at opplysningerhos revisor er unntatt fra den alminnelige
innsynsretten.

Kommunelovenmed tilhørende forskrifterpålegger revisor visse oppgaver.Dersom
revisors taushetsplikt skulle gjeldeved utførelsenavdisse oppgavene,villedet kunne
umuliggjørerevisors oppdrag. Kommuneloven§ 78nr. 7 sier derfor at revisors

Postadresse: Kontoradresse: Telefon Kommunalavdelingen Saksbehandler:
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 / Telefaks: Steinar Dalbakk
0032 OSLO Org. nr.: 22 24 72 53

972 417 858
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taushetspliktetter denne bestemmelsen ikkegjelderved utførelsen avoppgaverpålagt i
kommuneloveneller med hjemmel i kommuneloven§ 78nr. 8.

§ 78nr. 7 pålegger revisor en omfattendegenerell taushetsplikt.Taushetsplikten
gjelder likevelikke dersom det å gjøre opplysningenekjent er en del av revisors
oppgaver,jf. Ot.prp.nr. 70 (2002-2003)s. 91.Såvelordlydensom forarbeidenetil
bestemmelsen taler etter departementets vurderingfor at selv om revisor i forbindelse
med utførelsen av en lovpålagtoppgavehar sendt ut informasjonsom omfattesav
revisors taushetsplikt, til for eksempel kontrollutvalget,vil likevelrevisor fortsattha
taushetsplikt om de samme opplysningenei forholdtil andre som ønsker innsyn
opplysningene.

Somdet påpekes i henvendelsen, vilimidlertidallmennhetenkunne kreve innsynhos
kontrollutvalgeti de opplysningerrevisor sender tilkontrollutvalget,med mindre
opplysningeneer taushetsbelagte etter annet regelverk.

Med hilsen

Ct
jan Morten Sundeid (e.f.)
fung.avdelingsdirektør

Kopi til:

Norges Kommunerevisorforbund

.e.m,
SteinarDalba
rådgiver
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DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417Vika
0115 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

09/248-3 SDA
9 APR2019

Spørsmål om kommuneloven § 78 nr. 7

Vi viser til brev av 14.januar 2009. I brevet stilles spørsmål om rekkevidden av
kommuneloven § 78 nr. 7, hvor det fremgår at revisor har "plikttil å bevaretaushetom
detdefår kjennskaptil i sitt oppdragfor kommunen eller)5ilkeskommunen".

Departementet viser til reglene om dokumentoffentlighet i offentleglova.

Utgangspunktet etter loven er at dokumenter til eller fra revisjonen ikke kan unntas fra
innsyn etter §§ 14 og 15. Dette følger av § 16første ledd bokstav c.

Offentleglova § 13 første ledd fastsetter imidlertid at opplysninger som er underlagt
taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra innsyn.

Opplysninger revisor får kjennskap til i forbindelse med sitt oppdrag vil være underlagt
taushetsplikt, jf. kommuneloven § 78 nr. 7, og således unntatt fra innsyn etter
offentleglova § 13.

NKRF reiser i sitt brev spørsmål om alle opplysninger revisor får kjennskap til i sitt
oppdrag er underlagt taushetsplikt. NKRF uttrykker tvil om bestemmelsen skal tolkes
bokstavelig.

Vi har forståelse for at spørsmålsstillingen blir reist, men kan vanskelig se at
bestemmelsen gir rom for en innskrenkende tolkning. Selve ordlyden i bestemmelsen
peker klart i retning av at taushetsplikten omfatter alle opplysninger. Vi viser også til
tilsvarende bestemmelse i revisorloven § 6-1og (nå opphevet) § 12 i revisjonsforskriften

Postadresse: Kontoradresse: Telefon * Kommunalavdelingen Saksbehandler:
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 / Telefaks: Steinar Dalbakk
0032 OSLO Org. nr.: 22 24 72 53

972 417 858
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av 1993.Forarbeidene til lovbestemmelsen inneholder heller ikke noe som etter
departementets vurdering åpner for en innskrenkende tolkning av bestemmelsen. Tvert
i mot sies det i spesialmotivene til bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 70 (2002-2003)s. 108, at

estemmelsenfastslåratkommunensrevisorsomhovedregelhartaushetspliktomaltde
fdr kjennskaptil underuørelsenavsittoppdragforkommunen".Visse begrensninger i
taushetsplikten fremgår likevel av bestemmelsen selv og § 21 i forskrift om revisjon
kommunene og fylkeskommunen mv.

Departementet antar således at revisors taushetsplikt etter § 78 nr. 7 omfatter alle
opplysninger revisor får kjennskap til i sitt oppdrag for kommunen eller
fylkeskommunen.

NKRF stiller videre spørsmål om reglene om taushetsplikt for revisor gjelder
tilsvarende for den som mottar opplysningene fra revisor.

Kommuneloven § 78 nr. 7 pålegger "revisor" taushetsplikt. Forskriften § 22 fastsetter at
revisors taushetsplikt gjelder tilsvarende for revisors medarbeidere. Vi kan ikke se at
disse bestemmelsene uten videre vil gjelde for andre. Hvorvidt den som mottar
opplysninger fra revisor, vil være underlagt taushetsplikt, må etter vår oppfatning
besvares ut fra reglene i forvaltningsloven, eller eventuell andre lovbestemmelser om
taushetsplikt. Vi viser i denne forbindelse tilJustisdepartementets veileder til
offentleglova, punkt 6.2.1, der denne problemstillingen er behandlet.

Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Med hilsen

•,
jan Morten Sundeid (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

teinar Dalbakk
rådgiver
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eINFO 10/19 Endringer i kommuneloven om
moteoffentlighet

18. juni 2010 fremmet Kommunal- og regionaldepartementet proposisjon om endringer i
kommuneloven - Prop. 152 L (2009-2010). Proposisjonen går ut på å endre koml. §§ 30
og 31 og å vedta en ny § 31 a.

Departementet framholder at endringene ikke først og fremst er av materiell art. I
hovedsak går framleggene ut på å formulere klarere det som allerede er å anse som
gjeldende rett; endringene "er i all hovedsak tekniske og redaksjonelle". Noen materielle
endringer er likevel med. Dessuten er det foreslått en viss tilpassing mellom
kommuneloven og offentlighetsloven.

Synspunktene som har ført fram til proposisjonen, har tidligere vært drøftet i
Høringsnotat 9. september 2005
Ot. prp. nr. 96 (2005-2006)
Høringsnotat 3. oktober 2007
Ot.prp. nr. 17 (2008-2009)
Innst. 0. nr. 62 (2008-2009).

De viktigste framleggene i proposisjonen går ut på:
Kommunestyrets nåværende adgang til å bestemme at møter i andre organer
eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører, oppheves.
Dette antas å ha særlig betydning for formannskapets behandling av innstillinga
til årsbudsjettet.
Et folkevalgt organs adgang til å lukke dørene når tungtveiende offentlige
interesser tilsier det, blir modifisert ved følgende tilføyelse: "og det vil komme
fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov
19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument".
Prosedyreregler skilles ut i den nye § 31a. Nytt her er at når et folkevaigt organ
har debattert for lukkede dører om et møte skal holdes for lukkede dører, skal
avstemningen om dette skje i åpent møte.

I det nevnte høringsnotatet fra 2005 var det tatt opp et spørsmål om "enhver" burde få
adgang til å kreve lovlighetskontroll av avgjørelser om å holde møter for lukkede dører,
mot nå tre medlemmer av kommunestyret. Etter motstand i høringsrunden er det ikke
gjort framlegg i proposisjonen om en slik utvidelse.

Spesielt om kontrollutvalg
Som avslutning på kapitlet om hovedinnholdet i proposisjonen (side 6-7) har
departementet en omtale av møteoffentlighet i kontrollutvalg; og vi gjengir denne i sin
helhet:

"Kommuneloven har eigne reglar om møteoffentlegheit for kontrollutvalet.
Kommuneloven § 77 nr. 8 slår fast at møte i kontrollutvalet skal haldast for lukka
dører dersom ikkje utvalet sjølv har bestemt noko anna I den seinare tida har det

Norges Kommunerevisorforbund
Revisjon og tilsyn —til beste for kommunerog fylkeskommuner

Postadresse: BesØksadresse: Telefon: 23 23 97 00 Org.nr.: 975 450 694
Postboks 1417Vika Munkedamsveien 3B, 3. etg. E-post: post@nkrfno Kontonr.: 1450.12.70424
0115 OSLO Web: www.nki-Lno
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vore drøfta om ein bør spegelvende denne regelen, slik at også møte i
kontrollutvalet som hovudregel skal vere opne.
Da Stortinget handsama Dokument nr. 8:59 (2008-2009), gjekk alle partia på
Stortinget inn for opne dører i kontrollutvalet. Eit fleirtal ønskte likevel at
spørsmålet først skulle greiast ut av arbeisgruppe som var sett ned av Kommunal-
og regionaldepartementet for å foreslå tiltak for å styrkje kontrollutvalet,
revisjonen og den administrative internkontrollen i kommunar og
fylkeskommunar.
I rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane kapittel 7.7, rår
arbeidsgruppa til at kommuneloven bør endrast slik at møta i kontrollutvalet som
hovudregel er opne. Arbeidsgruppa streka likevel under at konsekvensane for det
praktiske arbeidet i kontrolluvalet bør greiast ut nærmare, og at kontrollutvala
treng rettleiing før ei eventuell lovendring trer i kraft.
Departementet vurderer for tida korleis tilrådingane frå arbeidsgruppa skal
følgjast opp".

Oslo, 23. juni 2010
Norges Kommunerevisorforbund

Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver

1.4:,241.2 '
:
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eINFO 10/23 Åpne møter i kontrollutvalg

Fra et medlem og under samlinga for kontrollutvalgssekretærer nylig har det vært reist
et par spørsmål vedrørende åpne møter i kontrollutvalg. Vi ser slik på disse spørsmålene:

Møter i kontrollutvalget holdes som kjent for lukkede dører dersom ikke utvalget sjøl har
bestemt noe annet, jf. kommuneloven § 77 nr. 8. Men dersom utvalget har bestemt at et
møte, eller møtene i sin alminnelighet, skal holdes for åpne dører, vil lovens regler om
åpne møter gjelde, herunder reglene i lovens § 32 om at saklista skal være tilgjengelig
for allmennheten og at møtet skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

Hvis kontrollutvalget har bestemt seg for å ha åpne møter, må det da ha hjemmel for å
lukke et møte? Det er her en forskjell mellom situasjonen for kommunestyret med flere
organer på den ene sida og kontrollutvalget på den andre. De førstnevnte har en
lovbestemt plikt til å ha åpne møter, jf. lovens § 31 nr. 1, og må derfor ha en lovbestemt
hjemmel for å lukke et møte. Kontrollutvalget har i tilfelle gjort sitt valg om å holde åpne
møter på frivillig grunnlag. Dette innebærer etter vår mening at kontrollutvalget står fritt
til å oppheve en slik avgjørelse i sin helhet og også til å avvike fra prinsippet i
enkelttilfelle.

Oslo, 21. september 2010
Norges Kommunerevisorforbund

Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver

Norges Kommunerevisorforbund
Revisjon og tilsyn - til beste for kommuner og fylkeskommuner

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 23 23 97 00 Org.nr.: 975 450 694
Postboks 1417Vika Munkedamsveien3B, 3. etg. E-post: post@nkrf.no Kontonr.: 1450.12.70424
0115 OSLO Web: www.nkrf.no
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 36/2011 8.12.2011 Odd Kr. Solberg

kommune

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til reglement utarbeidet av K-Sekretariatet IKS og
oversender dette til godkjenning i kommunestyret.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:
Trykte vedlegg: Forslag til reglement

Vedtak i k-sak 52/11 i møte 20.10.2011

Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Nordreisa kommune har fått utarbeidet et forslag til reglement for kontrollutvalget.
Kommunestyret vedtok i sak 52/11 å sende forslaget til kontrollutvalget for uttalelse.

Sekretariatet har imidlertid utarbeidet et nytt forslag til reglement. I dette reglementet er det
kun tatt inn det som gjelder særskilt for Nordreisa kontrollutvalg. Hovedelementene er nedfelt
i kommuneloven og forskriftene og er ikke tatt inn i dette reglementet.

Manndalen, 30.n ombr 2011

Odd Kr-AOlberg
råelgiver
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Nordreisa kommune
Servicetorget
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Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref: Lemenr. Arkivkode Dato
2011/3950-2 40312/2011 033 01.11.2011

Melding om vedtak: Reglement for kontrollutvalget Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i kontrollutvalget og legges frem for kommunestyret i neste
møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Reglement behandles i kontrollutvalget og legges frem for kommunestyret i neste
møte.

Legger ved forslag til reglement for kontrollutvalget og kontaktinfoskjema.

Med vennlig hilsen

Ellinor Evensen
fagligleder

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 7707 10
Postboks174 Sentrum17 Telefaks:7777 0701
9156 Storslett
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no




Bankkonto:4740.05.03954

Organisasjonsnr:943 350 833
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Nordreisa kommune
Regionsentex i Nord-Troms

Dok id: 2011/2950-1
Dok type:
Politisk instruks
Side nr: 3

Reglement for Kontrollutvalget i Nordreisa kommune

Utgave: Skrevet av: Gjelder fra
1 EllinorEvensen 20.10.2011

Godkjent av
Nordreisakommunestyre

§ 1 Hjemmel

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ i medhold av § 77 i Lov av 25.september 1992 nr 107
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

§ 2 Valg og sammensetning

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger
selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.
Leder og nestleder i kontrollutvalget skal velges fra opposisjonen. Minst ett av utvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer Utvalgets
leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfø m og varamedlem av formannskap,
medlem og varamedle mmunal eller fylkeskommunal nemnd med
beslutningsmyndighet, leder og styremedlemmer i kommunalt eide selskap, og ansatte i
kommunen eller fylkeskommunen.

Medlemmer av kontrollutvalget som sitter i kommunestyret er utelukket fra valg til
kommunestyrekomiteer.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet velger kommunestyret nytt medlem. Er
utvalget sammensatt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står
bak den uttredende. Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny
leder selv om det er valgt nestleder.

§ 3 Utvalgets oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver og virksomhet er næfinere beskrevet i kommunelovens § 77 og i
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.juni 2004, nr. 905.

Kontrollutvalget skal ikke kontrollere politiske vedtak fattet av kommunestyret. Utvalget skal
heller ikke vurdere hvor hensiktsmessige slike vedtak er.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og

1
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Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper med mer, herunder å kontrollere om den som utfører kommunens eierinteresser gjør
det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak
rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse.

Kontrollutvalget skal årlig rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Kontrollutvalget skal fremlegge budsjett, plan for forvaltningsrevisjon og plan for
selskapskontroll innenfor de frister som fastsettes av kommunestyret.

§ 4 Utvalgets møter

Kontrollutvalget skal ha møter når lederen eller 3 medlemmer finner det påkrevet.

Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe
annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal
behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31, nr. 3
siste punktum gjelder tilsvarende.

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel, normalt minst 8 dager, sendes utvalgets
medlemmer, ordfører og kommunens revisor. Rådmannen mottar kopi av innkallingen til
møtene og protokollene. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal
behandles samt saksdokumenter.

Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte og talerett i kontrollutvalgets møter og kan
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som
angår revisors tilsettingsforhold behandles.

Ordfører har møte og talerett med unntak av saker som gjelder ordføreren personlig.

Rådmannen kan innkalles / inviteres til møtene ved behov.

Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer gjelder også for
kontrollutvalgets møter. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i
behandlingen av en sak gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 40 nr. 3 og 4.

§ 5 Innhenting av opplysninger — taushetsplikt

Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre
oppgavene.

Kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat har taushetsplikt i henhold til
forvaltningsloven § 13.
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§ 6 Sekretariat

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid
tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer
og pålegg som utvalget gir.

§ 7 Endringerav reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av
rådmannen.

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre-2$044.
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Nordreisakommune
Servicetorget

	

USASTOISLET.T

	

KOMMIJNE*LANDSR?

:

Valgte representanter i styrer, råd og utvalg i
Nordreisa kommune DE-,,t

Deres ref: Vår ref: Lemenr: Arkivkode Dato
2011/3816-61 40026/2011 033 31.10.2011

Kontaktinformasjon

Med bakgrunn i at du er valgt inn i styrer/råd og utvalgi Nordreisa kommune, har Servicetorgetbehov for riktig
kontaktinformasjon ved bl.a innkallelsetil møte, utsendelse av møtedokumenter og utbetaling av møtegodtgjørelse.

På bakgrunn av ovenstående ber vi at skjetnafyllesut og returneres snarest til:

Nordreisa Kommune, Postboks 174,9156 Storslett, ellerpr e-post til : ostmottak nordreisa.kommune.no

Med vennlighilsen

Ellinor Evensen

Fagleder

MELDING OM POSTADRESSE, TELEFONNUMMER, E-POST, KONTO NR:
GJELDERFOR:

avn:

Postadresse:

Postnummer:

ostnummer:

Poststed:

e e onnummerprivat::

e e onnummerjo :

o i nummer:

e e a :

Kontonummer: E-mailadresse:

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 777707 10
Postboks174 Sentrum17 Telefaks:777707 01
9156Storslett
E-post:postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no




Bankkonto:4740.05.03954

Organisasjonsnr:943350 833
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REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I
NORDREISA KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret XX.XX.2011, sak YY/11

Kommuneloven kap. 12 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og
Kommunal- og regionaldepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg med hjemmel i
kommuneloven. Dette reglementet inneholder Nordreisa kommunes særskilte
bestemmelser for kontrollutvalget.

§ 1 Valg og sammensetning
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg
med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret
velger selv også leder og nestleder. Kontrollutvalget velges som første
utvalg etter formannskapet.

Det velges fem medlemmer og to varamedlemmer per medlem. Minst ett
av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer.

De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt
ikke sitter i kommunestyret, tilbys også deltagelse i kommunens
folkevalgtopplæring.

§ 2 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen
innenfor lovverkets rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av
kommunens ressurser.

Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt.

Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. I sin funksjon skal
kontrollutvalget opptre som kollegium for derigjennom å få bedre
gjennomslag for de sakene som utvalget tar opp.

Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og
skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer,
reglementer, forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes
lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder,
skal i sitt arbeid ivareta og styrke befolkningens tillit til den
kommunale virksomheten,
skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være
egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør
også unngå å komme i situasjoner som vil føre til at det kan stilles
spørsmål ved vedkommendes integritet,
må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med
behandling av saker i kontrollutvalget til personlig vinning,
oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den
grad kommunen for øvrig er tilsluttet slikt register.
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Uttalelser til pressen knyttet til en konkret sak besvares av
kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger.

§ 3 Saksbehandling
Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte
organer, gjelder også for kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalgets møter er åpne, men kan selv velge å lukke møtet eller
en sak uten begrunnelse. I tillegg lukkes møtet når lovbestemt
taushetsplikt hjemler det.

Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Rådmannen kan innkalles/inviteres til møtene ved behov.
Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene.
Kontrollutvalgets 1. varamedlem får kopi av innkalling
m/saksframstilling. Øvrige varamedlemmer får tilsendt kopi av
innkallingens på e-post.
Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på
sakskartet.
Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for
utvalgets saker.
Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers
varsel,
Kontrollutvalgets saksliste legges ut på kommunens hjemmeside
senest 5 dager før møtet.
Kontrollutvalgets møtebok legges ut på kommunens hjemmeside.

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som er
behandlet av kontrollutvalget, med unntak av når det er gitt andre
bestemmelser om innstilling (jf. bl.a. kontrollutvalgsforskriften §§ 7 og
18).

§ 4 Kontrollutvalgets oppgaver
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen utarbeides og
oversendes kommunen innen de tidsfrister som gjelder for kommunen.
Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger med til kommunestyrets
behandling av budsjettet.

Utvalget avgir innen 1. halvår årsrapport til kommunestyret om sin
virksomhet foregående år. I årsrapporten skal det også gis opplysninger
om gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og resultatet av
dette, iht. forskrift om kontrollutvalg §§ 11 og 15.

Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, plikter å
være til stede i kommunestyret i de sakene hvor kontrollutvalget har
innstilt til kommunestyret.
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§ 5 Taushetsplikt
Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13.

(Taushetsplikt). Kontrollutvalgets medlemmer skriver under egen

taushetserklæring.

§ 6 Henvendelse til revisjonens personale
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale

skal skje til oppdragsansvarlige revisorer, så sant ikke spesielle forhold

tilsier noe annet.

§ 7 Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft xx.xx.2011.
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 37/2011 8.12.2011 Odd Kr. Solberg

kommune

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER

Innstilling til vedta k:

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg: Saksliste formannskapsmøtene 25.11.2011

Sakslister driftsutvalgsmøtene 11.10. og 15.11.2011

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Utvalget plukker ut saker som kan ha interesse for kontrollutvalget. Det kan være aktuelt å
innkalle administrasjonen for å gi nærmere redegjørelse i enkelte saker.

Saken legges fram uten innstilling..

Manndalen, 30 1.2011

Odd Kr,Solberg
rådgier
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Saksliste




Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 45/11 Referatsaker




RS 12/11 Gamle restanser - tapsføring X 2011/4265

PS 46/11 Søknad om økonomisk støtte




2009/79

PS 47/11 Budsjettkontroll pr 30. september 2011




2010/2800

PS 48/11 Budsjett 2012




2011/4225

PS 49/11 Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015




2011/4504

PS 50/11 Søknad om ambulerende skjenkebevilling til
førjulsfest - Minibar 1




2009/6090

PS 51/11 Søknad om kommunalt tilskudd - rehabilitering
av o-kart Garjala, Nordreisa il




2011/3893

PS 52/11 Søknad om kommunalt tilskudd - flomlysanlegg




2011/2492




Ymber stadion, Nordreisa il




PS 53/11 Søknad om kommunalt tilskudd - o-kart Bakkeby,
Nordreisa il




2011/4183

PS 54/11 Etablererpakke




2011/3635

PS 55/11 Forslag skisse Næringsstrategier for Nordreisa
kommune 2012-2015




2011/3635

PS 56/11 Kompetanseløp for Landsbybedrifter




2011/3638

PS 57/11 Bedriftsbasert Turistinformasjonsportal




2011/3639

PS 58/11 Studium for politikere og næringsarbeidere X 2011/3808

PS 59/11 Utbygging av Halti II X 2009/1019




Inneholder vedlegg som er unntatt offentlig
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Utv.saksnr

PS 74/11

Saksliste
SakstittelU.Off

Referatsak

Arkivsaksnr

RS 262/11 Klage på vedtak om avslag på nedsettelse av
minsteareal for elg- Havnnes elgvald

2009/4932

RS 263/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda i
region 8 den 1.6.2011

2009/3871

RS 264/11 Lisensfelling av bjørn 2011 - region 5, 6, 7 og 8 2009/1678

RS 265/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 2011/2150




1942/83/1




RS 266/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon for
erverv av gnr 1942/66/6

2011/3145

RS 267/11 Fritak for feieavgift - gnr 1942/69/3 2011/3132

RS 268/11 Fritak for feieavgift , gnr 1942/62/7 2011/3113

RS 269/11 Fritak kommunale gebyrer for eiendom 2011/41




1942/47/180




RS 270/11 Kommunale avgifter - gnr 1942/28/11-5 2011/3098

RS 271/11 Utslipptillatelse gbr.1942/57/69 2011/3071

RS 272/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/43/79 2011/1817

RS 273/11 Tillatelse til fasadeendring gbr1942/14/20 2011/3281

RS 274/11 Tillatelse til utskifting av tankanlegg for
flydrivstoff gbr.1942/47/418

2011/2683

RS 275/11 Igangsettingstillatelse gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 276/11 Igangsettingstillatelse
sigevannsbehandlingsdamm gbr.1942/18/6

2011/1451

RS 277/11 Rammetillatelse sigevannsbehandlingsanlegg
gbr.1942/18/6

2011/1451

RS 278/11 Tilbygg/påbygg bo lig gbr.1942/14/115 2011/3230

RS 279/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/23/4 2011/3329

RS 280/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig
gbr.1942/29/53

2011/3682

RS 281/11 Byggetillatelse garasj e gbr.1942/47/23 2011/3637

RS 282/11 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/47/421 2011/3687

RS 283/11 Byggetillatelse fritidsbolig 1942/29/92 2011/3492

RS 284/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/57/69 2011/3648

RS 285/11 Byggetillatelse lagerhall gbr.1942/47/499 2011/3775

RS 286/11 Byggetillatelse bolig gbr.194213/136 2011/3293
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RS 287/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/43/124 2011/3787

RS 288/11 Byggetillatelse midlertidig bygning 2011/3859

gbr.1942/14/138

RS 289/11 Byggetillatelse redskapsbu gbr.1942/47/103 2011/3580

RS 290/11 Byggetillatelse uthus gbr.1942/67/1 2011/3767

RS 291/11 Byggetillatelse naust gbr.1942/69/18 2011/3707

RS 292/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/22/24 2011/3722

RS 293/11 Byggetillatelse speekerbu og lysmaster 2011/3876

gbr.1942/43/63/1

RS 294/11 Ferdigattest hytte gbr.1942/44/2 2010/5240

RS 295/11 Ferdigattest gbr.1942/13131 2010/4782

RS 296/11 Ferdigattest gbr.1942/27/10 2009/7631

PS 75/11 Deling av eiendom 1942/18/13 2011/2374

PS 76/11 Deling av eiendom 1942/60/3 2011/2416

PS 77/11 Klage - Deling av eiendom 1942/49/1 2011/1711

PS 78/11 Etablering av gruvedrift i Biedjovaggi - 2011/1165
Planprogram for reguleringsplan -Forslag.
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Saksliste




Utv.saksnr Sakstittel U.Off. Arkivsaksnr.

PS 80/11 Referatsak




RS 297/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr




2011/2042




1942/73/3




RS 298/1 1 Endringstillatelse gbr.1942/45/1




2009/6345

RS 299/11 Tillatelse til flytting av tiltak gbr.1942/56/15




2009/2942

RS 300/11 Byggetillatelse spikertelt gbr.1942/81/6




2011/4249

RS 301/11 Klagebehandling - klage etter plan- og
bygningsloven - Dispensasjon fra kommuneplan -




2009/9265




22/3- Nordreisa - Omgjøring




RS 302/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/65/14




2011/3591

RS 303/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr




2011/2962




1942/41/11




RS 304/11 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/15/58




2011/3994

RS 305/11 Delegert vedtak - søknad om deling av
grunneiendom gnr. 1942/29/50




2011/3645

RS 306/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/22/61




2011/3922

RS 307/11 Rammetillatelse bolig gbr,1942/60/11




2011/4007

RS 308/11 Nye ansvarsretter gbr.1942/15/41




2011/1312

RS 309/11 Dispensasjon fra uttaksbegrensingen ved




2011/1845




Oksfjorddalen grustak gbr.1942/61/3




RS 310/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr




2011/2107




1942/65/32




RS 311/11 Ferdigattest gbr.1942/47/1/11




2011/1980

RS 312/11 Ferdigattest gbr.1942/27/14




2010/3785

RS 313/11 Byggetillatelse enebolig gbr.1942/5/26




2011/2113

RS 314/11 Ferdigattest gbr.1942/33/32




2011/4063

RS 315/11 Byggetillatelse ombygging/bruksendring
gbr.1942/43/126




2011/4050

RS 316/11 Melding om vedtak - søknad om deling av
grunneiendom gnr. 1942/3/2




2011/3708

RS 317/11 Fritak for vannavgift - gnr. 1942/47/418




2011/3880

RS 318/11 Økoløft Nordreisa og Kåfjord. Godkjenning av
sluttrapport og utbetaling av tilskudd




2009/3455

RS 319/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/57/27




2011/4128

RS 320/11 Søknad om deling av gnr 1942/24/4




2011/3467

RS 321/11 Byggetillatelse tilbygg barnehage gbr.1942/46/20




2011/3995
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RS 322/11 Ferdigattest gbr.1942118119 2011/4299

RS 323/11 Godkjenning av eksisterende bygg 2011/4132
gbr.1942/48/11

RS 324/11 Tillatelse til å deponere rester etter nedbrent hytte 2009/8737
gbr.1942/29/32

RS 325/11 Fritak for feiing for eiendommen gnr. 1942/43/29 2011/4057

RS 326/11 Fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/3/25 2011/4163

RS 327/11 Delegert vedtak —Søknad om godkjenning av 2011/1680
plan for nydyrking gnr 1942/2/3

RS 328/11 Delegert vedtak —Søknad om deling gnr. 2011/2182
1942/2/3

PS 81/11 Søknad om fritak på boplikt på gnr 1942/74/1 2011/3991

PS 82/11 Forslag til planprogram og merknadsbehandling 2011/1434
for reguleringsplan E6 Langslett - Sørkjosen.

PS 83/11 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 2011/3850
1942/56/5

PS 84/11 Budsjett 2012 Blir ettersendt når saken er klar

PS 85/11 økonomiplan 2012-2015 Blir ettersendt når
saken er klar
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K-Sekretanatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:

	

Kontrollutvalget i Nordreisa 38/2011 8.12.2011 Odd Kr. Solberg
kommune

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2012 —FASTSETTING AV
NESTE MØTEDATO

Innstillingtil vedta k:

Sakengjelder:

Vedleggtil saken:
Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Det er foreløpig ikke satt opp møteplan for styrer og råd i Nordreisa for 2012.
Kontrollutvalget bør imidlertid i møtet fastsette neste møtedato. Endelig møteplan fastsettes i
dette møtet.

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Manndalen, nov mber 2011

Odd Kr. olberg
råd er
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Nordreisa kommune
Rådmannen

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

Det Kgl Helse- og omsorgsdepartement
pb 8011 Dep
0030  OSLO

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
201102411-/HW 2012/274-17 7153/2012 21.02.2012

Høringsuttalelse fra Nordreisa kommune - forslag til endringer i tobaksskadeloven

Viser til høringsbrev av 13.01.2012. Vedlagt følger særutskrift med uttalelse fra Nordreisa 
kommune. 

Med hilsen

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

          

Arkivsaknr:      2012/274-10

Arkiv:                

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 24.01.2012

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/12 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg 17.02.2012

Høring - forslag til endringer i tobaksskadeloven

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Høringsnotat om endring i tobakksskadeloven

Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 17.02.2012 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune støtter opp om forslagene til endringer i tobaksskadeloven som skal beskytte 
barn og unge mot skadevirkninger av røyk og snus. 

Nordreisa kommune vil gjøre departementet oppmerksom på at et nytt bevillingssystem for salg 
av tobakk vil måtte følges opp med et betydelig kontrollapparat, og at forslaget til inntekter i 
form av avgiftsordninger ikke vil dekke opp for mer administrativt arbeid og kontroll som kan 
medføre økt bemanning. Dersom det innføres et bevillingssystem må kommunene få dekket alle 
sine utgifter med tilsynet. 

Når det gjelder synet på tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking, støtter Nordreisa kommune 
konklusjonene om at barn og unge bør få et bedre vern mot passiv røyking og at dette bør 
gjenspeiles i lovverket. Tiltak mot å verne barn mot passiv røyking bør være å jobbe mer med 
sosiale forskjeller, mer tobakksforebygging og kampanjer mot tobakk. Herunder veiledere mot 
foreldre, veiledning fra jordmødre, helsesøstre og fastleger. 
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Nordreisa kommune stiller seg positivt til nye sentrale føringer som gjelder innbygning av 
røykerom på serveringssteder for å få en ensartet saksbehandling i landet og for å beskytte 
arbeidstakere og gjester på en bedre måte. 

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune støtter opp om forslagene til endringer i tobaksskadeloven som skal beskytte 
barn og unge mot skadevirkninger av røyk og snus. 

Nordreisa kommune vil gjøre departementet oppmerksom på at et nytt bevillingssystem for salg 
av tobakk vil måtte følges opp med et betydelig kontrollapparat, og at forslaget til inntekter i 
form av avgiftsordninger ikke vil dekke opp for mer administrativt arbeid og kontroll som kan 
medføre økt bemanning. Dersom det innføres et bevillingssystem må kommunene få dekket alle 
sine utgifter med tilsynet. 

Når det gjelder synet på tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking, støtter Nordreisa kommune 
konklusjonene om at barn og unge bør få et bedre vern mot passiv røyking og at dette bør 
gjenspeiles i lovverket. Tiltak mot å verne barn mot passiv røyking bør være å jobbe mer med 
sosiale forskjeller, mer tobakksforebygging og kampanjer mot tobakk. Herunder veiledere mot 
foreldre, veiledning fra jordmødre, helsesøstre og fastleger. 

Nordreisa kommune stiller seg positivt til nye sentrale føringer som gjelder innbygning av 
røykerom på serveringssteder for å få en ensartet saksbehandling i landet og for å beskytte 
arbeidstakere og gjester på en bedre måte. 

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en ny tobakksstrategi for de neste fem årene, som 
skal avløse Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010. I denne 
forbindelse foreslås det endringer i tobakksskadeloven er sendt på høring med frist 20. april 
2012. Forslagene i høringsnotatet er blant annet basert på Verdens helseorganisasjons 
tobakkskonvensjon, erfaringer fra forrige strategiperiode og erfaringer fra andre land.

Fra forrige planperiode nådde man målsetting om å redusere andelen røykere i befolkningen 
generelt og å halvere ungdomsrøyking. Det man er mindre fornøyd med er at man ikke nådde 
målet om å halvere andelen gravide som røyker og stanse økningen i snusbruk. Den kraftige 
økningen i snusbruk, særlig blant unge gjør at forebygging av snus har fått en større plass i det 
tobakksforebyggende arbeidet. 
Et av de viktigste virkemidler er å innføre effektive regulatoriske tiltak. 

Tobakksskadelovens formål er å begrense helseskader som bruk av tobakk medfører. Ifølge 
Nasjonalt folkehelseinstitutt er tobakksrøyking antagelig den enkeltfaktoren som har skapt størst 
helseskade i befolkningen de siste tiårene.
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De siste årene har andelen røykere gått jevnt nedover, men blant unge i alderen 16-24
år er det fortsatt 26 prosent som røyker daglig eller av og til, noe som tilsvarer nesten
150 000 personer. I befolkningen som helhet (16-74år) røyker fortsatt godt over en
million mennesker daglig eller av og til (29 prosent). Utviklingen i snusbruk blant unge
har gått i motsatt retning og økt kraftig de siste årene, ca. hver tredje unge mann (36
prosent) og hver sjette unge kvinne (16 prosent) i alderen 16-24 år bruker nå snus
daglig eller av og til.

Å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk er hovedfokus i departementets
arbeid med tobakksforebygging. Tobakksbruk er en atferd barn og unge sosialiseres
inn i, og tobakksfrie voksne er derfor en forutsetning for tobakksfrie barn og unge. Om
tobakksbruk i mindre grad er et synlig og akseptert fenomen i samfunnet, vil også barn
og unge i mindre grad begynne å røyke og snuse. 

Forslagene i høringsnotatet er blant annet basert på Verdens helseorganisasjons
rammekonvensjon for tobakkskontroll (Tobakkskonvensjonen) og FNs konvensjon om
barnets rettigheter (Barnekonvensjonen). Artikkel 24 i Barnekonvensjonen fastsetter
barns rett til "å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard". Dagens lovverk
beskytter ikke i tilstekkelige grad barns rett til god helse når det gjelder tobakk; rundt
100 000 barn under 14 år blir daglig utsatt for passiv røyking i hjemmet, og ulovlig salg
av tobakksvarer til mindreårige foregår i stor utstrekning.

Forbudet mot røyking på serveringssteder som ble innført i 2004, er et godt eksempel
på at innstramminger i regelverket kan være kontroversielt i starten, men at dette
endrer seg over tid. 

Tobakksvarer er lovlige varer, men det må settes begrensninger på hvor røykingen
foregår, slik at røyken ikke skader andre. Departementet legger vekt på at helseskadene av 
tobakksbruk gjør at det er tungtveiende legitimitetsgrunner for myndighetenes rett til å 
innskrenke enkeltindividets mulighet til å røyke. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 
drøfter i en artikkel fire slike grunner: 1) omfanget av helseskader, 2) valget om
røyking tas av umyndige personer med misoppfatninger om risiko, 3) friheten til å
slutte er begrenset av avhengighet og 4) røyking rammer uskyldig tredjeperson.
Videre er røyking svært sosialt skjevfordelt og bidrar til sosiale helseforskjeller. Det er
nesten fire ganger så mange røykere i gruppen med kort utdanning som i gruppen med lang 
utdanning. 

I en befolkningsundersøkelse utført av Synovate i april 2010 på oppdrag fra SIRUS ble det stilt 
spørsmål om i hvilken grad man støttet eksisterende og nye tiltak for å få færre til å røyke eller 
for å beskytte mot passiv røyking. Resultatene viste at de eksisterende tobakkstiltakene har høy 
oppslutning i befolkningen, også blant røykere, og at de godt etablerte tiltakene har 
gjennomgående høyere oppslutning enn nye tiltak. Blant nye tiltak er det særlig de som har vært 
diskutert i media som får størst oppslutning, herunder forbud mot å røyke i nærheten av barn, 
heving av aldersgrensen, bevillingsordning og forbud mot røyking på holdeplasser. Det er videre 
stor tilslutning i befolkningen til å fjerne adgangen til å ha røykerom på arbeidsplasser og til 
innføring av røykfri skoletid for elever, lærere og barnehageansatte, men lavere tilslutning til et 
generelt forbud mot røyking i arbeidstiden. Støtten er omtrent lik for tiltak rettet mot omsetning 
og bruk av snus.
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Hovedinnholdet i departementets forslag:
Departementet foreslår i kapittel 3 i høringsdokumentet flere tiltak for å hindre barns tilgang til 
tobakksvarer:

- Innføring av kommunal bevillingsordning for salg av tobakk (basert på den eksisterende
bevillingsordningen for salg av alkoholholdig drikk, men uten begrensning i hvilke type
utsalgssteder som kan få salgsbevilling).

- Absolutt aldersgrense på 18 år for selgere av tobakksvarer. 
- Forbud mot salg av mindre tobakkspakninger.
- Presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer.
- Adgang til å ha røykerom på arbeidsplasser fjernes og forbudt å røyke på enkeltkontorer

(imidlertid en dispensasjonshjemmel for særlige tilfeller).
- At alle inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter gjøres røykfrie, og 

at adgangen til å ha røykerom på institusjoner oppheves. Unntaket som gir beboere 
adgang til å røyke på beboelsesrom i institusjon, foreslås opprettholdt.

- Påbud om tobakksfri skoletid for alle elever til og med videregående skole (ikke tillatt å 
bruke tobakk i løpet av skoledagen og forbud mot tobakk på skoleområder).

- At alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie utendørs, og at det lovfestes tobakksfri 
skoletid for elever.

I tillegg foreslås en tydeligere formålsbestemmelse i tobakksskadeloven, noen mindre endringer 
og presiseringer av reklameforbudet, et forbud mot testing av tobakksvarer, et forbud mot 
tobakkssponsing, et forbud mot import og salg av særskilte tobakksetuier, klarere regulering av 
tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater og bestemmelser knyttet til statistikk.

Departementet foretar videre en drøfting av grensene for arbeidsgivers styringsrett i spørsmålet 
om røykfri arbeidstid og drøfter også spørsmålet om røykfri arbeidstid for ansatte ved skoler,
barnehager, visse helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner i lys av den viktige funksjonen 
som rollemodeller, men foreslår ikke å lovfeste røykfri arbeidstid for disse gruppene.

I tillegg til de konkrete forslagene til endringer i tobakksskadeloven bes høringsinstansene om å 
gi innspill til enkelte andre endringer: 

- På bakgrunn av ny kunnskap om helsefarene ved passiv røyking og oppdaterte tall på
andelen barn som fortsatt utsettes for passiv røyking ber departementet om
høringsinstansenes syn på behovet for nye tiltak, herunder om det er behov for en
normativ lovbestemmelse om barns rett til vern mot passiv røyking. (I den islandske 
tobakkskadeloven er der en bestemmelse om at barn skal gis et spesielt vern mot passiv 
røyking.) 

- Mange serveringssteder bygger inn uteserveringen i større grad enn tillatt og skaper på
den måten nye røykerom utendørs. Arbeidstakere og gjester utsettes derfor fortsatt for
passiv røyking mange steder. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det
er hensiktsmessig med sentrale regler for innebygging av uteserveringer eller å innføre
røykfrie buffersoner.

Vurdering

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en rekke tiltak for å hindre barns tilgang til 
tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. De viktigste 
foreslåtte tiltakene er:
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 kommunal bevillingsordning for å styrke tilsynet med aldersgrensen på 18 år for kjøp av 

tobakksvarer

 lovfestet tobakksfri skoletid for elevene

 forbud mot salg av 10-pakninger

 forbud mot å ha røykerom i arbeidslokaler

 røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter 

 utvidet formålsbestemmelse i tobaksskadeloven til å inkludere den langsiktige visjonen 

om et tobakksfritt samfunn

Høringsnotatet inneholder også forslag om en del andre mindre endringer og justeringer i dagens 
lovverk.

Rådmannen støtter opp om forslagene til endringer i tobaksskadeloven som skal beskytte barn og 
unge mot skadevirkninger av røyk og snus. Rådmannen vil likevel gjøre departementet 
oppmerksom på at et nytt bevillingssystem for salg av tobakk vil måtte følges opp med et 
betydelig kontrollapparat, og at forslaget til inntekter i form av avgiftsordninger ikke vil dekke 
opp for det administrativt arbeid og kontroll som kan medføre økt bemanning. Dersom det 
innføres et bevillingssystem må kommunene få dekket alle sine utgifter med tilsynet. 

Når det gjelder synet på tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking, støtter rådmannen 
konklusjonene om at barn og unge bør få et bedre vern mot passiv røyking og at dette bør 
gjenspeiles i lovverket. Tiltak mot å verne barn mot passiv røyking bør være å jobbe mer med 
sosiale forskjeller, mer tobakksforebygging og kampanjer mot tobakk. Herunder veiledere mot 
foreldre, veiledning fra jordmødre, helsesøstre og fastleger. 

Rådmannen stiller seg positivt til nye sentrale føringer som gjelder innbygning av røykerom på 
serveringssteder for å få en mer lik saksbehandling i landet og for å beskytte arbeidstakere og 
gjester på en bedre måte. 

Side 230



Ir•
Skatteetaten

Kommunestyret i Nordreisa kommune
Postboks 174
91 56 Storslett

Saksbehandler Deres dato Vår dato
Solveig Øvervatn 20. februar 2012

Telefon Deres referanse Vår referanse
48018045 2011/94559

1° 2012
14'‘ brc.scit,

,

LIIPENR
ARK.KODE

MUNE
SERvicEKCNTORET

`24' tijt
" —

Kontrollrapport 2011 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av
"Instruks for skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksj onen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor
skaltekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører
oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 77 68 97 78
Side 231



Side2av4

2, Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 30. juni 2011 for skatteoppkreverkontoret i
Nordreisa kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt av
innbetalt i av sum krav av sum sum krav
MNOK: krav (i %): (i %): krav (i %) (i %)

forri e år: re ionen:
Restskattersonli e skatteere 2009: 7,59 90,0 94,8 93,3 91,3
Arbeids iverav ift 2010: 2,46 97,3** 99,8 99,9 99,9
Forskuddsskattersonli e skatteytere 2010: 13,60 98,3 96,9 98,8 97,2
Forskuddstrekk 2010: 140,0 99,9 100,0 99,8 100,0
Forskuddsskatt u ersonli e skatteytere 2009: 10,81 100,0 * 99,0 99,9
Restskatt upersonlige skatteytere 2009: 10,44 99,8 * 98,6 96,4

* ikke kravsatt






** ikke relevant/sone 5






Særskilte merknader til innkrevingsresultatene: Skatteoppkrevers årsrapport og avviksrapportering
for manglende måloppnåelse gjenspeiler at kontoret har gjennomgått restansemassen og har
oversikt over enkeltrestanser som ikke er innbetalt per 30. juni 2011 og hva det skyldes.

2.2 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen per 31. desember 2011 viser følgende:
Antall Krav antall
arbeidsgivere: kontroller*:

243 12


Antall utførte Utført
kontroller kontroll i
2011: 2011 (i %):

12 4,9


Utført
kontroll
2010 (i %):

4,4


Utført
kontroll i
2009 (i %):

3,2

Utført kontroll
2011 regionen

%):

3,8
*5 % av antall arbeidsgivere i kommunen

Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at de i 2011 har kjøpt 8 kontroller av Tromsø
kemnerkontor og 2 kontroller av Alta kemnerkontor. De 2 øvrige er utført av skatteopp-
kreverkontoret selv.

2.3 Bemanning

Antall årsverk (fra skatteoppkreverens årsrapporter de tre siste årene):
Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010 Antall årsverk 2009

2,6* 1,6 1,6
*herav rapporterer skatteoppkreveren 1,1 årsverk på arbeidsgiverkontrollområdet inkl, kjøp av kontroller
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Skatteoppkreveren opplyser i årsrapporten at det siste kvartal 2011 kun har vært ett årsverk på
skatteoppkreverkontoret. Dette som følge av innføring av nytt regnskapssystem i Nordreisa
kommune og omdisponering av ressurser i den forbindelse.

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2011 ikke gjennomført stedlig kontroller av skatteoppkreverkontoret.

Skattekontoret har i 2011 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på anbefalinger som er gitt.

Regnskapet for Nordreisa kommune viser per 31 . desernber 2011 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 253 604 740 og
utestående restanser2 på kr 7 640 229 herav berostilte krav på kr 405 934. Skatteregnskapet er avgitt
av kommunens skatteoppkrever 11.januar 2012.

Resultat av utført kontroll

Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende:

Intern kontroll

Skattekontorets kontrollhandlinger har ikke avdekket vesentlige svakheter i skatteoppkrevers
overordnede interne kontroll.

Regnskapsforing, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
innkrevingsarbeidet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, men er ikke utført i
tilstrekkelig omfang.

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, retningslinjer og er
utført i tilstrekkelig omfang.

5. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2011 ikke gitt pålegg eller anbefalinger som er
meddelt skatteoppkrever i brevs form.

Vennlig hilsen

Gøril H. Ki-istoffersen
Avdelingsdirektor Innkreving Marita Ryeng
Skatt nord

Kopi til:
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Skatteoppkreveren for Nordreisa kommune
Riksrevisjonen
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DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLING -
OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,,NC)RUALS'AKOMMUNEIbERvicE.K0N-roRFT1

fP

2012 i
Landetskommuner 'Krsli L !

...,,.,

Deresref Vårref Dato
201200111-/LMI o .01.2012

Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2012

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i
barneverninstitusjoner, jf. Lov om barneverntjenester § 9-5 og Prop. 1 S (2011-2012)fra
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Videre følger satsene for
kommunale fosterhjem, statlige beredskaps- og familiehjem, nærmiljøbaserte tiltak,
familiebaserte tiltak, for foreldre som oppholder seg i sentre for foreldre og barn
(tidligere mødrehjem) og for tiltak som gjelder enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger.

For 2012 er satsene per plass per måned som følger:

Barneverninstitusjoner kr 35 390
Sentre for foreldre og barn med full forpleining kr 35 390
Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning kr 21 323
Kommunale fosterhjem kr 27 656
Statlige beredskaps- og familiehjem kr 27 656
Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger kr 15 043
MST (Multisystemisk terapi) kr 13 828
FFT (Funksjonell familieterapi) kr 13 828
PMTO (Parent Management Training —Oregon-modellen) kr 0
Webster Stratton kr 0
øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til avtales i det enkelte
plassering utenfor hjemmet tilfellet*
*Hjelpetiltakikommunalregiomtalesi RundskrivQ-06/2007.

Postadresse Kontoradresse Telefon Saksbehandler
22249090 Telefaks LindaMidttomme
Orgno.
972417793

Landetsfylkesmenn
KS YJK NR

ARKKODEBarne-,ungdoms-og familiedirektoratet
Barne-,ungdoms-og familieetaten,regionvest,sør,øst,
Midt-Norgeog nord
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Det understrekes at satsene for barneverninstitusjoner, kommunale fosterhjem og
statlige beredskaps- og familiehjemdelder per barn. Det er altså ingen
søskenmoderasjoner på denne satsen.

Når det gjelder sentre for foreldre og barn med fullforpleining og der det føres egen
husholdning gjelder følgende:Ved plassering av en foresatt og ett barn i institusjon
refunderer kommunen en sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn refunderer
kommunen en og en halv sats. For hvert av øvrige barn refunderer kommunen halv
sats, jf § 4 i Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon
fra kommunen for opphold i institusjon.

e en

d jørn

arit Rønning
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Nord-Troms Regionråd DA
NORDREISAKOMMUNE
SERVIGEKONTORET

ksiL

03 FEB.2012

G'hivuutua/
LyoguiStweordKåfjonlSkjervoyNordreisaKvaeman;zen

EMNE:
STED:
TIDSPUNKT:

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

S remøte nr 01-2012
Sti en vertshus, L n seidet
30.-31. januar 2012
Møtestart 30.01. kl 1100

SAKSNR.

DOK NR.

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen (fra kl 1415)

Rådmenn: Einar Pedersen, Kåfjord
Kjetil Hallen, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Liv W. Smith, Kvænangen
Reidar Mæland, Skjervøy
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord (fra kl 1200)

Fra adm: Berit Fjellberg, sekretariatsleder

Merknad til innkalling: Ingen
(enkelte representanter får ikke åpnet vedlegg i innkalling. Saken sjekkes med IT-ansvarlig)
Merknad til sakslisten:

o Mandag: styret vil diskutere regionrådets rolle og arbeidsform
o Tirsdag: Wiktor Sørensen får informere om arbeidet med Ullsf.jordforbindelsen

Følgende program ble gjennomført;
Mandag 30. januar:
K1 1100 Felles møte styret og rådmannsutvalget
Kl 1200 Lunsj
Kl 1230 møtet fortsetter....
K11430 Møte med fylkesråd for plan og næring Kari-Anne Opsal.

Formålet med møte er å diskutere innholdet i regional planstrategi med
utgangspunkt i det vedtatte kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget er
sendt ut til alle kommunene.
I tilegg vil egen regional utviklingsplan for Nord-Troms bli diskutert.

Kl 1700 parallelle møter i styret og rådmannskollegiet
Kl 1800 Møteslutt styremøte (rådmenn avsluttet kl 1900)

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

1

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad©halti.no
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Lrogeu Storflord Kåfjonl SMervey Nordreizt KIm

Tirsdag31.
Kl 0830
Kl 0915

Kl 1030
Kl 1140
Kl 1200
K1 1230
K1 1315

Kl 1400

januar:
Felles møte styret og rådmannsutvalget
Generalforsamling Avfallsservice AS (det avholdes møte i rådmannsutvalget
parallelt —tema; omdømmeprosjektet. Silja Karlsen deltar)
Møte med Nord-Troms Museum
Orientering om Ullsfjordforbindelsen ved styreleder Wiktor Sørensen
Lunsj
Møte Nord-Troms videregående skole ved rektor Olaug Bergseth
Kystens kompetansesenter —presentasjon av prosj ektet og mulighetsstudien
ved prosjektleder Ronny Laberg
Møteslutt

REFERATSAKER:
Notat fra dialogmøte i "Olje og gassforum Nord-Norge"
Nordreisa kommune: melding om vedtak "næringsstrategier Tromsø-regionen"
Troms fylkeskommune: "avslag på søknad om midler —tiltaksplan for strategisk
næringsplan for Tromsø-regionen"
Fra Tromsø-områdets regionråd: melding om vedtak "felles profilering og sertifisering"
Fra Sør-Troms Regionråd: melding om vedtak "felles profilering og sertifisering"
Fra Nord-Troms Regionråd: innspill til Kystens kompetansesenter
Fra Nord-Troms Regionråd: forespørsel om samarbeidsavtale med Universitetet i
Tromsø

Vedtak:referatsakeneble tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 01/12 Nord-TromsStudiesenter—strategifor sikringav videredrift
Saksdokumenter:

notat "høgere utdanning —voksnes kvalifisering —muligheter i Nord-
Troms: Nord-Troms Studiesenter"
oversikt over arbeid for statlig medfinansiering
saken er også behandlet årlig i styret i regionrådet fra oppstart

Bakgrunn:

Nord-Troms Studiesenter startet opp som et prosjekt eid av regionrådet i 2006.
Siden oppsart med de første studier høstsemesteret 2006, har Nord-Troms
Studiesenter gjennomført 62 studier og kurs med 665 studenter.

ti NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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bretgeu Stm-fjord KMIord Skjervoy Nordri,uKvaroaufze.

I 2009/2010 har vårt studiesenter hatt 268 studenter på høgere utdanning og kurs.
Sammenlignbart finner vi at Studiesenteret Finnsnes rapporter om 217 studenter i
skoleåret 2009/10. De siste årene har Studiesenteret Finnsnes mottatt 3,9 mill årlig
til sin drift over Statsbudsjettet.

Nord-Troms Studiesenter/Nord-Troms Regionråd har siden 2007 jobbet for å få til
en delfinansiering med statlige midler (Statsbudsjettet), ut fra samme
argumentasjon som Studiesenteret Finnsnes, uten å lykkes. Nord-Troms
Studiesenter har oppnådd å få en merknad i budsjettbehandlingen i
kunnskapskomiteen. (se vedlagte oversikt over hva som er gjort i saken).

Troms Fylkeskommune har bidratt med RUP-midler fra 2006, men dette opphørte
fra 2010 grunnet regelverk for RUP-støtte. Det har medført at tilskuddet fra
fylkeskommunen er halvert til kr 500.000 for 2010, og Nord-Troms Studiesenter
har redusert bemanningen med 0,7 årsverk. Fylkeskommunen har bevilget ekstra
midler for 2011 og 2012.

Nord-Troms Studiesenter har en distribuert modell, der aktiviteten foregår i alle
de 6 kommunene og studiebibliotekene fungerer som læringsarena. Kommunene
har rustet opp bibliotekene til dette formålet, og dette inngår som egenandel i
finansieringen.

Utfordringer:

Nord-Troms Studiesenter har med bruk av lite ressurser levert stor
utdanningsaktivitet i en kompetansefattig region. Nivået på drifta i samsvar med
de behov som er til stede og de oppgaver som skal løses, tilsier en bemanning på 3
stillinger. I dag er studiesenteret bemannet med 1,8 årsverk.

I løpet av 2011 er det arrangert 2 dialogmøter mellom Universitetet i Tromsø,
Troms fylkeskommune og Nord-Troms Regionråd hvor løsninger for å sikre
videre drift har vært diskutert. Måten det arbeides på i Nord-Troms høster mange
lovord, og man har lyktes med denne modellen for høgere utdanning i regionen.

Universitetet i Tromsø er tydelig på at de ikke kommer til å bidra økonomisk til
drift av Nord-Troms Studiesenter. Troms fylkeskommune har satt av ca 500.000
årlig i sin 4-årige økonomiplan.

I møte med Aksel Hagen (SV), medlem i Kunnskapskomiteen på Stortinget, 4.
januar i år, signaliserer han Nord-Troms Studiesenter ikke kan regne med å få

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad©halti.no
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Lyngul Stnrfjori Kåfjord Slcjervay Nordrei K.ellangen

midler fra Kunnskapsdepartementet. Hagen understreket at ordningen med
Studiesenteret Finnsnes er et unntak.

Dette medfører at de økonomiske utfordringene for Nord-Troms Studiesenter er
store. Den årlige prosjektfinansieringen bidrar også til usikkerhet og lite
forutsigbarhet både for ansatte og studenter. Dette er en uholdbar situasjon.

Årlig budsjett for Nord-Troms Studiesenter er ca 3 mill framover. Om Troms
fylkeskommune bidrar med 0,5 mill og Nord-Troms kommunene 1 mill (inkl
studiebibliotek) mangler vi 1,5 millioner for å balansere budsjettet. Vi ønsker å
inngå en overordnet samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø (se referatsak),
men denne innbærer ingen økonomiske forhold.

Vi har i møtene med UiT og fylkeskommunen i 2011 erfart at det ikke er avklart
hvordan kompetanseinfrastrukturen i Norge skal se ut, og hvem som skal
finansiere den.

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Forslag til tiltak som kan vurderes;
kommunene finansierer Nord-Troms Studiesenter i sin helhet sammen
med fylkeskommunen?
vurdere om man skal arbeide politisk mot andre departement enn KD for
statlig samfinansiering (bygging av kompetanseinfrastruktur i
distriktene)?
et mulig pilotprosjekt i samarbeid med andre kompetanseaktører i
Troms/Nord-Norge?

Forsla til vedtak fremmet i møte:
Strategi for sikring av videre drift Nord-Troms Studiesenter:

Sigmund Steinnes og Svein Leiros utarbeider et forslag sammen med
sekretariatsleder, til hvordan det skal arbeides politisk med saken.
Det utarbeides et saksframlegg/saksopplysninger til møte med
Tromsbenken 5. mars. Saken behandles også på neste møte i regionrådet
27. mars 2012. Ansvar: administrasjonen i samarbeid med styreleder og
saksrådmann.

Vedtak: forslagtil vedtakfremmeti moteble enstemmigbifalt.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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DISKUSJONSSAK:

Forberedelse til møte med fylkesråd for næring i Troms 30.01.12
Formålet med møtet er å diskutere innholdet i regional planstrategi med utgangspunkt
i det vedtatte kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget er sendt ut til alle
kommunene.
I tilegg vil egen regional utviklingsplan for Nord-Troms bli diskutert. Dette arbeidet
bør samkjøres med rullering av vår egen plan "Nord-Troms Strategier". I tillegg skal
kommunale og fylkeskommunale planer harmoneres inn i dette bildet.

Regionrådet diskuterte en mulig felles plan for Nord-Troms, herunder;
Felles plan på overordna/strategisk nivå
Planen kan være delt på tiltaksnivå (alle kommuner trenger ikke være med på alle
tiltak)
Størrelsen på regionen; Nord-Troms 4 vs Nord-Troms 6
Samarbeid vs kommunesammenslåing
Bør få tydeligere fram økonomisk effekt av dagens samarbeid
Bør det avsettes midler til felles utviklingsprosjekt?
Felles næringssjeffor regionen?
Aktuelle næringssatsinger i regionen
Kommunenes rolle som tilretteleggingsaktører
Andre forhold som er viktig; transport/logistikk, infrastruktur, vannkvalitet,
fraktmuligheter/distribusjonsnett
Muligheter for steduavhengige arbeidsplasser?

K11430-1700: Møte med Troms fylkeskommune: Regional planstrategi
Fra Troms fylkeskommune deltok:

Kari-Anne Opsal, fylkesråd for plan og næring
Asbjørn Rasch jr., plan- og næringssjef
Synnøve Lode, samfunnsplanlegger
Merethe Seblom, arealplanlegger
Stine Larsen Loso, avdelingsleder, plan

Agenda for møtet:
Kari-Anne sier litt generelt om arbeidet med regional planstrategi samt om politiske
prioriteringer/satsinger
Synnøve/Stine presenterer kort utfordringene i kunnskapsgrunnlaget —og fremhever
særlig de som er aktuelle for regionen. Sees også mot de nasjonale forventningene.
Veien videre —aktiviteter og tidsplan
Tilbakerneldinger/diskusjon.

istb. 5

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
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Å nin ved Kari-Anne 0 sal f lkesråd for lan o nærin
9 Bakteppe med ny plan og bygningslov —pålegg om å utarbeide planstrategi (gjelder

både kommuner og fylkeskommuner)
Planer som skal utarbeides i Troms:

Petroleumsstrategi
Reiselivsstrategi
Havbruksstrategi (arealer og omdømme)
Strategi for vind- og småkraftverk

Skal på møter med alle regionråd i Troms
9 For Nord-Troms er det ett område som spesielt skal fokuseres

Strategisk næringsplan for Nord-Troms
Dette arbeidet må samkjøres med eksisterende planer for regionen

Kort om kunnska s runnla et ved Stine Larsen Loso avdelin sleder lan
9 Veileder for utarbeidelse av regional planstrategi fra Miljøverndepartementet er

benyttet
9 Innholdet i regional planstrategi

Nasjonale forventninger til kommuner/regional planlegging (eget hefte, 6 tema)
9 Stine gikk kort gjennom plangrunnlaget

Veien videre:
Kunnskapsgrunnlaget er ferdig utarbeidet og behandlet i fylkestinget i
desember 2011
Arbeidet med regional planstrategi pågår

Må være vedtatt innen oktober 2012
Regionale planforumsmøter skal avholdes i februar/mars (til disse
møtene skal det inviteres bredt)
Høringsrunde (utsending i mai med frist i begynnelsen av august)

Stikkord fra diskus'onen:
Prekvalifisering av voksne uten rettigheter (vgs) dette er mulig å se nærmere på, bør
vurderes kartlagt
Storfjord mangler arbeidsplasser for menn (spesiell utfordring)
Vi må fortelle ungdom om hva vi trenger (arbeidsplasser i regionen)
Se på forbruk/bruk av spesped barnehage/grunnskole —Nord-Troms ligger veldig høyt
—det bør gjøres en samlet kartlegging
Lærlingplasser —her er stort frafall. Ønske om at utdanning blir spesielt sett på
Areal —også behov for bistand til kommunene, blant annet på kartlegging av "forhold"
(grunnboringer)
Reindrift —kommunene trenger bistand for å få avklart primærområdene for reindrift
Kraftnett/bredbånd —dette bør forsterkes —kan bli et fortrinn om man kobler på
utdanning og samferdsel

6

' NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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Vurderer løft for lærlingplasser (økonomiske insentiver)
Stedsuavhengige arbeidsplasser er viktig —også vurdere å plassere flere
fylkeskommunale arbeidsplasser i distriktene
Oppfordre til mer bruk av digitale møter
Logistikk —om man vil være bokommune for olje og gassarbeidere, må det være
mulig å reise
Kompetanse —sammenheng mellom foreldre og barn mht studietilbøyelighet
Oppdrettsnæring —delte politiske meninger om hvorvidt man ønsker å tilrettelegge for
mer oppdrett
Utdanne folk rett —viktig for regionen —for eksempel maskinister som det er prekær
mangel på som kan få konsekvenser for ferger og lignende
Behov for samordning av kommunikasjoner i Nord-Troms
Viktig med tilrettelegging for å få fram "de gode hoder og flittige hender" —behov
bl.a. innen petro og havbruk
"kompakte og inkluderende samfunn" må ta godt imot de som kommer utenfra
Kommunal oppgave med tilrettelegging av for eksempel tomter, areal mv —dette kan
man bruke næringsfondsmidler til
Næringsrådgivere i kommunene er viktige
Mulig å innføre en reinbeiteavgift? (dette må i tilfelle løftes på nasjonalt nivå)
Vanskelig å reise kollektivt i Nord-Troms —daglig transport til og fra jobb er et ønske
(i dag kun mulig å følge skolebuss)
Småkraft/vindkraft gir lite konsesjonsinntekter for kommunene
Utfordring; å få ungdom fra regionen til å ta "rett" utdanning —Nord-Troms stipend?
For eksempel tannleger, planlegger (ihht kompetansebehov i regionen)
Viktige fortrinn i regionen; fibernett og virkemiddelsone —kan vi arrangere et
"tankeverksted" rundt dette?
Regional nærings- og utviklingsplan for NT —bør det gjennomføres en
mulighetsanalyse?
Samarbeid på Nordkalotten må være med i en plan for NT (grensepasseringer,
Nordkalottens hus)

0 summerin ved f lkesråden:
Etterspør info om lobbyprosess vedr studiesenteret
Den pågående mineralkartleggingen må gi muligheter for NT
Må diskutere videre dette med havbruk
SWOT-analyse kan vurderes
Ønsker å skape begeistring rundt dette arbeid (planstrategi) —og involvere flere folk —
derfor PLANFORUM NORD-TROMS 29. FEBRUAR 2012

Asbjørn Rasch utfordret tilslutt regiom-ådet om å finne alternativiver til videre arbeid med
finansiering av studiesenteret (ikke bare vurdere Kunnskapsdept)
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Representantene fra Troms fylkeskommune forlot møte.
Rådmennene startet eget møte parallelt med styremøte.

Vedtakssaker forts

Sak 02/12 Forberedelse - møte med Tromsbenken 5. mars 2012
Saksdokumenter: program for møte 5. mai 2011

Tromsbenken på Stortinget har tatt kontakt med Nord-Troms Regionråd for å få til
et møte. Møtedato er fastsatt til mandag 5. mars 2012.
Sted er ikke avklart, men Tromsbenkens representanter har satt som krav at de må
rekke fly til Oslo samme dag.

Forslag til sakei.
Gjennomgang av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark —resultater fra
forskningsrapport Norut (blant annet endring virkemiddelbruk,
likebehandling av kommunene i tiltakssonen)
Samhandlingsreformen
Samferdsel —viktige utfordringer - prioriteringer NTP
Regionale satsinger; Nord-Troms Studiesenter, RUST ungdomssatsing i
Nord-Troms og Omdømmebygging i
Aktuelle saker fra kommunene
"siste nytt" fra Stortinget.

Styret må i møte avklare;
Hvilke saker skal presenteres?
Skal saksordfører presentere saker?/fordeling av oppgaver
Sted og tidsramme

Program for møtet i fjor er vedlagt som eksempel.

Forsla til vedtak fremmet i møte:
Saker som skal fremmes på møte med Tromsbenken:

Samferdsel —ansvar; Sigmund (og Bjørn Inge)
Nord-Troms Studiesenter —ansvar; Sigmund, Svein og adm
Tiltakssonen —ansvar; Lidvart og Reidar

Møtet avholdes i Nordreisa (pga flymuligheter —møtetid 11-18)

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Cklimuutua/
StrAfford Kåfjord Slcjervoy Nordrei. 16."anzen

vr,fr NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no

Side 244



Nord-Troms Regionråd DA

Sak 03/12 Forberedelse av representantskapsmøte 24.04. i Storfjord —
tema rådsforsamlingen

Vedtektenes § 3 "organisering" regulerer representantskap og rådsforsamling;
"NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når
begge organ tiltrer iplenum, og kalles da rådsforsamling.

Deltakerne utover sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Repre-
sentantskapet er selskapets overste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med
3 representanterfra hver av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av
og blant de enkelte kommunestyrerfor hver kommunevalgperiode, ordinærtforste
gang i 1999.

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i
rekkefolge,for de tre mediemmene. Vararepresentantene skal være mediemmer av
de enkelte kommunestyrer.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestlederfor 2 år om
gangen, ordinærtforste gang i 1999.

Styret fungerer som valgkomitè, og har som oppgave å presentere forslag til leder
og nesteleder i representantskapet.

Alle eierkommunene har valgt nye representanter i høst fra sine respektive
kommunestyrer. Erfaringsmessig tar det ca 1 time å avvikle
representantskapsmøte. Møte behandler revidert regnskap, årsberetning og foretar
valg. Styret (ordførerne) i regionrådet møter i representantskapsmøte. Leder av
styret legger fram årsberetning. I etterkant av representantskapsmøte avholdes
rådsforsamling.

Rådsforsamlingen skal være et "verksted" hvor fokus i hovedsak har vært hvordan
vi sammen kan utvikle Nord-Troms. På rådsforsamlingen deltar
representantskapet, styret med vararepresentanter (varaordførere) og
rådmannsutvalget. I tillegg har det vært vanlig å invitere gjester i forhold til tema
som har vært satt opp på agendaen.

Ett av de naturlige tema i år er omdømmebygging med fokus på ungdom. Dette
med bakgrunn i den store satsingen på omdømmeprosjektet og de forestående
dialogseminarer for ungdom —hvor ungdom skal si hva de tenker om Nord-
Troms. Det skal gjennomføres ett seminar i hver kommune med deltakere fra
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ungdomstrinnet, videregående skole og unge voksne. Dialogseminarene skal
gjennomføres i februar og mars med bistand fra Universitetet i Tromsø.

I tilegg bør det nyvalgte representantskapet bli orientert om regionrådets
virksomhet, med åpning for diskusjon om regionrådets rolle.

Forsla til vedtak:
1. Representantskapsmøte og rådsforsamling avholdes i Skibotn tirsdag 24.

april 2012.
2. Styret i Nord-Troms Regionråd foreslår overfor representantskapet å gjøre

følgende valg for 2 år:
Som leder av representantskapet velges:
Som nestleder av representantskapet velges:

3. Hovedtema på rådsforsamlingen:
Omdømmebygging med fokus på ungdom
Regionrådets virksomhet og rolle

Vedtak: forslag til vedtak med unntak av pkt 2 ble enstemmig bifalt. Behandling av
pkt 2 utsettes til møte 5. mars (kobles til møte med Tromsbenken). Oversikt
over representantskapsmedlemmer og saksframlegg sendes ut i forkant.

Sak 04/12 Avtale mellom Helsefakultetet ved UiT og kommunene i Nord-Troms
Saksdokumenter: forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-
Troms og Helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø

På møte i Nord-Troms Regionråd mars 2011 deltok dekan ved Helsefakultetet,
UiT, med orientering om fakultetets arbeid og ønske om å få til
samarbeidsavtaler med alle kommunene i Troms. Det ble gitt positiv
tilbakemelding på forslaget om samarbeidsavtaler.

I etterkant av møtet ble saken fulgt opp og det ble avholdt møter med
fagfolkene innen helsefeltet i kommunene i Nord-Troms og Helsefak. Leder av
Nord-Troms Studiesenter deltok også på møtene. Forslag til samarbeidsavtaler
ble diskutert i møtene.

Nord-Troms Regionråd har mottatt forslag til samarbeidsavtale pr januar 2012.
Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid innenfor
utdanning, forskning og formidling, og skal videre bidra til å levere
helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til
landsdelen.
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Stçr ftwd Kåfjord Skjermy Nordrrim Kramangen

Partene i avtalen skal bidra til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre
sammenhengen mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

Partene har som siktemål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i
helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal tilby gode praksisarenaer
for praksisstudier og annen undervisning av studenter. Helsefak skal tilby
helseutdanninger med et faglig nivå som samsvarer med Regionrådet sitt behov
for kompetent fremtidig arbeidskraft. For å overholde avtalens formål, stilles
det krav til godt samarbeid mellom universitetet og praksisfeltet.

Avtalen skal inngås mellom den enkelte kommune og Helsefak. Nord-Troms
Studiesenter (Nord-Troms Regionråd) tilføres en koordineringsressurs for å
tilrettelegge for gjennomføring av avtalen.

Saken ble diskutert på møte i arbeidsutvalget i regionrådet 17.01.12.

Arbeidsutval et foreslår føl ende vedtak:
Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms og det
Helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø sendes
kommunene til politisk behandling.
Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene om å undertegne avtalen
for å sikre praksisplasser for studenter og bidra til rekruttering av
helsearbeidere i regionen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 05/12 Revisjon av retningslinjer saksordførere
Saksdokumenter: Retningslinjer for saksordførere

Ved etableringen av Nord-Troms Regionråd DA i 1997, ble det bestemt at
styret i regionrådet skulle fordele arbeidet seg i mellom gjennom å oppnevne
saksordførere for ulike arbeidsfelt som regionrådet engasj erer seg i.
Saksordførers funksjon og ansvar framgår av vedlagte "retningslinjer".

På konstituerende møte i regionrådet 1. november 2011, hvor det ble oppnevnt
saksordførere ble det tatt opp at det var ønskelig med en revisjon av
retningslinjene, da de har stått uendret siden etablering.
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Lyogee. Snsfjord ICAfjord Slejerasy Nordreisa Kesenalasen

KljP2)
Saken legges fram uten innstilling til diskusjon og vedtak i styremøte

Forsla til vedtak fremmet i møte:
Saken utsettes inntil videre.

Vedtak: forslagtil vedtakfremmeti møteble enstemmigbifalt.

Sak06/12 Innkjøpav datautstyrregionrådet

Det er behov for å gjøre investeringer i nytt datautstyr i administrasjonen i
regionrådet Innkjøp av nytt utstyr har vært utsatt i flere år da det ikke har vært
budsjettdekning for ny innkjøp over drifta. Nå er situasjonen for
sekretariatsleder oa ansatte i studiesenteret blitt så prekær at vi må aiøre arep.

Det er behov for å kjøpe inn stasjonære datamaskiner til ansatte i studiesenteret
og bærbar maskin til sekretariatsleder med programvare. I tillegg må det inngås
serviceavtaler.

Forsla til vedtak:
Sekretariatsleder får fullmakt til å gjøre innkjøp av datautstyr og inngå
serviceavtaler for totalt inntil kr 50.000,-. Kostnadene belastes "frie fond" i
regionrådet.

Vedtak: forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

Sak07/12 Veterinærvakti Nord-Troms—opphørav sentralordningfor klinisk
veterinærvaktmedvirkningfra 31.12.2012
Saksdokumenter:

Fra jordbrukssjefen i Lyngen kommune: forslag til uttalelse
Fra KS: vaktavtalevedtak
Forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd

1.1.2008 overtok kommunene ansvaret for klinisk veterinærvakt utenfor
normalarbeidstid. Den statlige ordningen ble avløst av en rammeavtale mellom
KS og veterinærforeningen, som for alle praktiske formål tilsvarte tidligere
praksis. Avtalen regulerer veterinærvaktordningen på landsbasis og i detalj:
Inndeling av landet i 160 distrikter, antall veterinærer på vakt, godtgjøringer
for ulike vakttyper, særskilte ordninger for bynære strøk, sammenslåing av
vaktdistrikter på natt, vaktbelastning mv.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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Lyoggl. Stna-fierd Kåfjord SUrr.erk: Nordreim Kyalial=n

Kommunene har siden 2008 hatt det fulle økonomiske ansvaret for
vaktordningen, men kostnadene dekkes av øremerkede statstilskudd, avpasset
den vaktstrukturen som er etablert.

Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere blant
annet forholdet til konkurranseloven i forbindelse med opphør av den sentrale
ordningen for klinisk veterinærvakt.

KS har skissert tre mulige fremtidige løsninger i saken:
Sentral avtale som nå, øremerkede statstilskudd og fortsatt unntak fra
konkurranseloven.
Dagens avtale gjøres om til partenes felles anbefaling, dette løser
antakelig problemet vs. konkurranseloven. Om dette er interessant for
DNV er høyst usikkert og antakelig tvilsomt.
Opphør av sentral avtale, full lokal styring. Dette er det prinsippielt
riktige, samsvarende med Stortingets forutsetninger og den eneste
realistiske løsningen på lengre sikt.

KS har gjort følgende vedtak i saken (se vedlegg):
KS mener at opphor av sentral avtale og full lokal styring er det prinsipielt
riktige og i samsvar med Stortingets forutsetninger. KS mener at en sentral
ordning for klinisk veterinærvakt avvikles pr 31.12.2012.

Om dette blir utfallet i saken vil dette få stor betydning for
veterinærvaktordningen i Nord-Troms. Med dette som bakteppe har
jordbrukssjef Even Kristiansen i Lyngen kommune utarbeidet forslag til
uttalelse fra Nord-Troms.

Forsla til vedtak:
Nord-Troms Regionråd slutter seg enstemmig til det vedlagte forslaget til
uttalelse.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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StoriSori Kåriord SI{jersgy Nordreizi Kvalianzen

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER:

Hvordan skal vi arbeide med Nasjonal Transportplan 2014-2023?
Det har pågått et stort utredningsarbeid som legger grunnlaget for NTP 2014-2023
Planforslaget skal legges fram i februar 2012.
Regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 tidlig i
2013. Planforslaget vil være et viktig grunnlag for dette arbeidet.
Hvordan skal regionrådet arbeide med innspill i denne prosessen?

Enighet i styremøte; saken folges opp av saksordforerne (Sigmund og Bjørn Inge)

Regionrådets rolle og arbeidsform
Oppsummering; 

Dot er et (mcke nni at knmmunp.slyrpnp kanimpr i slarre inngrep med det vom vkjpr i
regionrådet.

1. Informasjonsrunder gjennomføres i alle k-styrene.
Alle ordførerne bidrar (informerer i nabokommunen) sammen med
sekretariatsleder.
Det lages et felles info-opplegg om regionrådets virksomhet og resultater
(politiske resultater og faktiske innsparinger).

2. Utskrift fra regionrådets møter legges på alle kommunenes hjemmesider.
3. Utskrift fra regionrådets møter sendes postmottak i alle kommuner, hvor man ber om

at utskrift legges som referatsak til k-styrene.

Møte mandag 30. hevet kl 1800.

***************************************************************************
Møte 31. januar kl 0830.
Tilstede:
Sigmund Steinnes, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Svein Leiros for Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Kjetil Hallen, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Liv W. Smith, Kvænangen
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord
Berit Fjellberg, sekretariatsleder

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER, forts:

Fylkesmannen har tatt initiativ til "Skrotnisseprosjekt i Troms".
Hvordan kan vi samarbeide og organisere dette arbeidet i Nord-Troms?

Regionrådet var enige om at hver enkelt kommunefolger opp saken.

Orienteringer ved sekretariatsleder:
Status prosjekt omdømmebygging i Nord-Troms
Status Ungdomssatsinga RUST i Nord-Troms

Det ble informert om status, tiltak og videre arbeid.

Gjennomgang av "tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark" —forskningsrapport fra Norut
på oppdrag fra Kommunal- og regionaldcpartcmcntet. Rapporten blir ferdigstilt i løpet av feb
2012.

Hvordan skal Nord-Troms Regionråd følge opp dette arbeidet?
Er det aktuelt med felles lobby-arbeid?
Er det ønskelig forskningsrapporten blir presentert av Norut for ordførere og
rådmenn før møtet med Tromsbenken 5. mars?

Sakenfolges opp av Lidvart, Reidar og Berit. Det bor også lages en oversikt over hva som er
gjort i saken så langt, slik at dagens ordforere blir oppdaterte.

Møtet tok pause 0915-1015 grunnet avvikling av generalforsamling i Avfallservice
(ordførere) og møte i styringsgruppa Omdømmeprosjektet (rådmenn og prosjektleder Silja
Karslen).

Møte ble satt igjen kl 1030, med samme deltakere som tidligere på dagen med unntak av
rådmennene Hallen, Lintho og Lundberg.

Møte med Nord-Troms Museum
Fra NTRM møtte styreleder Asle Tveitnes og daglig leder Nina Einevoll Strøm.
Nordlys og Framtid i Nord var også tilstede under denne saken.

Daglig leder presenterte museets virksomhet og planer i forhold til Halti II.

Ord orerne ble eni e om ol ende under denne saken:
Det oppnevnes en valgkomite som består avfolgende medlemmer:

Ordforer Solvi Jensen, leder
Ordforer Sigmund Steinnes
Ordforer Jan Helge Jensen
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Generalforsamling i Nord-Troms Museum avvikles iforbindelse med mote i
regionrådet 28.-29. juni 2012 i Nordreisa.

Orientering om Ullsfjordforbindelsen ved styreleder Wiktor Sørensen
Sørensen presenterte arbeidet som gjøres og inviterte kommunene i regionen til å
tegne aksjer i selskapet.

Orientering om Nord-Troms videregående skole ved rektor Olaug Bergseth
Presentasjon er vedlagt

Kystens kompetansesenter —presentasjon av prosjektet og mulighetsstudien ved
prosjektleder Ronny Laberg
Presentasjon er vedlagt

Møtet hevet kl 1400

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 02.02.2012

Berit Fjellberg
Referent

Til oppfolging:

Opplæring i kommuneloven, offenlighetsloven og sentrale bestemmelser iplan og
bygningsloven onskes av ordforerne. Også aktuelt for varaordforere og rådmenn.

Også viktig å diskutere skille mellom politikk —administrasjon i tilknytning til en slik
opplæring.

Interkommunalt samarbeid —lovverk, vurderinger av veivalg/alternativer kan også
være aktuelt å koble på et slik opplegg

Saken sendes studiesenteret som bes utforme et forslag i samarbeid med
arbeidsutvalget i regionrådet.
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Saksbehandler: JON
Vår ref.: 11/8137
Dato: 24.01.2012

Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salgs og
skjenkebevillinger

Bakgrunn
Kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen skal dermed
behandle alle søknader om bevilling på nytt senest 30. juni 2012. Helsedirektoratet
ønsker å rette kommunens oppmerksomhet mot viktige folkehelsehensyn som bør
vektlegges ved vurdering av søknader om skjenkebevilling.

Folkehelseloven og forvaltning av alkoholloven
Lov om fokehoisearbeid trådte i kmft 1. ju.ar 2019 Kommunen skal etter denne
loven bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, og ikke bare helsesektoren.
Kommunens forvaltning av alkoholloven er et viktig område i denne sammenhengen.
Formålet med alkoholloven er å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skadene som alkohol medfører. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) utga
nylig en rapport om kommunenes arbeid med rusmiddelpolitiske handlingsplaner
(SIRUS rapport 2/2011 Prosessen, planen og politikken —Rusmiddelpolitiske
handlingsplaner). Rapporten tyder på at kommunene i liten grad utnytter det
forebyggingspotensialet som ligger i bevillingspolitikken. Det folkehelseperspektivet
som ligger til grunn for nasjonale mål og strategier, er mindre synlig de kommunale
planene.

Kommunens adgang til å sette vilkår
Kommunen kan stille ulike typer vilkår, og fastsetter lokale salgs- og skjenketider. I
tillegg er kommunen ansvarlig for kontrollen med bevillingene, og for sanksjoner ved
brudd på regelverket. Kommunen forvalter dermed noen av de viktigste virkemidlene
som påvirker totalkonsum og drikkemønster, noe som er direkte knyttet til helserisiko
og skadeomfang. Alkoholpolitisk handlingsplan bør utdype kommunens rolle som
helsepolitisk aktør i forebygging av alkoholskader i Norge og vise hvilke vurderinger
som ligger til grunn for bevillingspolitikken. Slike vurderinger er også i tråd med
folkehelseloven som legger føringer for det systematiske folkehelsearbeidet (oversikt,
planlegging, iverksetting av tiltak). God forvaltning av virkemidler på lokalt nivå er tiltak
som kan bidra til å fremme folkehelsen.

Helsedirektoratet • Divisjon folkehelse
Avd. lokalt folkehelsearbeid
Jon Nysted, tlf.: 24 16 34 84

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Utviklingstrekk og anbefalinger
I motsetning til utviklingen i en rekke andre europeiske land, har alkoholbruket i Norge
økt jevnt de senere årene. På landsbasis er antall skjenkesteder tredoblet fra 1980 til
2010. De 10 siste årene har antallet skjenkesteder økt med 16 %.

I alkoholloven søkes en rekke kryssende hensyn ivaretatt. På den ene siden ønsker
myndighetene at alkohol skal være tilgjengelig. På den annen side ønsker man å
begrense de sosiale og helsemessige skadene alkoholbruk medfører. Kommunestyret
bør her vurdere utviklingen i egen kommune, blant annet utvikling av omsetning av
alkohol og antall skjenkesteder. Kommunen kan også sammenlikne utviklingen i egen
kommune med andre kommuner eller på nasjonalt nivå. Alkoholloven gir anledning til å
sette en øvre grense, dvs et "tak" på antall skjenkebevillinger.

Norge ligger relativt godt an i europeisk sammenheng både mht. totalforbruk og
alkoholrelaterte skader. De kontrollpolitiske virkemidlene i alkoholpolitikken har bidratt
til dette. Kommunens praksis ved søknad om bevilling og regulering av salgs- og
skjenkebestemmelsene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense
alkoholrelaterte skader.

Vedlagt følger en oversikt over forhold som kommunen bør vurdere i forbindelse med
tildeling av nye skjenkebevillinger.

Vennlig hilsen

Bjørn-Inge Larsen e.f.
helsedirektør

Knut-In lepp
divisjonsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Vedlegg:

Forhold som kommunen bør vurdere ved behandling av søknader om tildeling
eller fornyelse av skjenkebevillinger

Skal kommunen aktivt begrense antall skjenkebevillinger ved å sette en grense, dvs. et
"tak", for antall skjenkebevillinger?

Er det spesielle hensyn som må tas mht. skjenkestedets beliggenhet, som f.eks.
trafikale hensyn, skjenkestedenes spredning eller tetthet? Kommunen kan legge vekt
på at det f.eks. ikke er ønskelig å legge skjenkestedet ved idrettsplasser, skoler,
ungdomshus mv.

Er bestemte typer skjenkesteder uønsket? Kommunen kan ha flere typer
skjenkesteder, som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek. mv.

Er det bestemte typer virksomheter kommunen ikke ønsker å gi bevilling? Kommunen
kan fastsette at bevilling kun skal gis til virksomheter som driver med mat og/eller
drikke. På denne måten kan man utelukke søknader om bevilling fra frisørsalonger,
blomsterhandlere, idrettsarrangører mv.

•
Hvordan ønsker kommunen å håndtere søknader om bevilling for uteservering? Ønsker
man å ha egne bestemmelser i forhold til skjenketider, skjenkeområdet m.m.?

Skal skjenkebevillingen inneholde ulike rettigheter for ulike typer skjenkesteder? Skal
f.eks. uteserveringer kun få bevilling for drikk under en viss volumprosent alkohol, eller
skal steder med bevilling for all alkoholholdig drikk ha en aldersgrense på 20 år?

Skal det stilles vilkår, og i tilfelle hvilken type vilkår? Eksempler kan være ordensvakter,
spesielle aldersgrenser for adgang til stedet (spesielt ved store, uoversiktlige
arrangementer), vilkår om bordservering mv.

• Skal det legges vekt på bestemte kontrollhensyn? F.eks. dersom skjenkestedets
størrelse eller utforming gjør det vanskelig for personalet å holde oversikt og vanskelig
for kommunen å føre effektiv kontroll.

Er bestemte næringspolitiske hensyn relevante?

Har kommunen bestemte typer lokaler hvor det ikke skal skjenkes alkohol, f.eks. lokaler
som vanligvis har ungdomsarrangementer? Eksempelvis ungdomsklubben.

Er det bestemte typer arrangementer som kommunen generelt ikke ønsker å gi
bevilling til, for eksempel ungdomsarrangementer, arrangementer der barn/unge og
voksne deltar sammen, idrettsarrangementer osv?

Skal kommunen delegere behandlingen av bevilling for en enkelt anledning?

Skal man ha et maks antall for ambulerende bevillinger som kan være i bruk på samme
tidspunkt?

Andre lokale hensyn

3
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Deres ref.:
Saksbehandler
Vår ref.:
Dato:

ORDREISAKOMMUNE
ICEKONTORET

,A,k;\

Alle landets kommuner og fylkesmenn
v/ansvarlig for salg- og skjenkebevillinger

Elektronisk kunnskapsprove i alkoholloven

Helsedirektoratet ønsker med dette å informere om at vi er i gang med å utarbeide
elektroniske kunnskapsprøver i alkoholloven.

Bakgrunnen for at direktoratet har igangsatt denne omleggingen er bl.a. at
prøvesettene med tiden er blitt kjent i ulike miljøer, og at det lenge har vært ønskelig å
modernisere prøven.

Den nye prøven vil være en nettbasert prøve som kan besvares elektronisk eller som
alternativt kan tas ut som papirutgave. Prøven skal fortsatt være en flervalgsprøve,
men nå med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database med 200 spørsmål.
Spørsmålene er gruppert slik at den enkelte prøve dekker alle aspekter av regelverket.
Når det gjelder omfang vil den nye prøven vil være noe endret. Vi har utvidet antall
spørsmål pr. prøve til 30, og det vil kun være tre svaralternativer til hvert spørsmål. For
å bestå prøven må du da ha minimum 24 riktige svar. Prøvetakerne får utvidet tiden til
avleggelse av prøve til 60 minutter.

Den nye prøven vil sikre at hver prøvetaker får en unik prøve og således hindre juks
ved at prøver/fasiter kommer på avveie og at riktige svar gjøres kjent. Dersom en
prøvetaker må avlegge prøven flere ganger vil vedkommende aldri kunne få samme
prøve. Den elektroniske prøven vil også gjøre det enklere å oppdatere prøvene ved
lov- og forskriftsendinger ved at spørsmål på en enkel måte kan byttes ut/endres ved
behov.

Når løsningen er klar og kan tas i bruk av alle bevillingsmyndigheter vil de gamle
papirbaserte kunnskapsprøvene som Helsedirektoratet har trykket opp ikke lenger
være gyldige. De bevillingsmyndighetene som ikke har anledning til å avlegge prøven
elektronisk må registrere prøvetakere i ny løsning og skrive ut en papirbasert prøve for
den enkelte prøvetaker, som avlegges på samme måte som tidligere. Når den nye
kunnskapsprøven foreligger vil bestått prøve etter gammel ordning ikke lenger oppfylle
dokumentasjonskravet jf. alkoholloven 1-7c tredje ledd.

Helsedirektoratet har tildelt Vinn en tjenestekonsesjon for å utvikle og drifte den
nettbaserte prøven. Dette er samme leverandør som i dag leverer Etablererprøven for
serveringsbevilling www.etablerer roven.no. Den nye kunnskapsprøven i alkoholloven

Helsedirektoratet • Divisjon folkehelse
Avd. nasjonalt folkehelsearbeid
Vibeke Halvorsrud Marthinsen, tlf.: 24 16 32 66

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besoksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postrnottak@helsedinno • www.helsedirektoratet.no
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vil få mange likhetstrekk med denne. Bl.a. vil bevillingsmyndighetene bli fakturert etter
antall avlagte kunnskapsprøver. Prisen pr. prøve vil være kr. 58,00.

Når løsningen er klar til testing vil noen bevillingsmyndigheter bli forespurt om å delta i
testingen. I samarbeid med Vinn planlegger vi at løsningen er klar til bruk i mars/april
2012.

Helsedirektoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon når prosjektet nærmer
seg ferdigstillelse.

For eventuelle spørsmål kan Vibeke H. Marthinsen kontaktes pr e-post:
vih@helsedir.no

Vennlig hilsen

Anne Hafstad e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke Halvorsrud Marthinsen
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk
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NORDRESAKOMMUNE
SERVI CE-KONTOREF

2012
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IZ:t9 TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Møtested: Fylkeshuset Tromsø, møterom 7, plan 2
Møtedato: 02.02.2012
Varighet: 1030 —12:15

TIL STEDE PÅ møTET:
Navn Parti Rolle Møtt for
Trond Agnar Eilifsen AP Leder
Randi Nilsen FF0 Varamedlem Mildred Pedersen
Jermund Prestbakmo FFO Medlem
Hanna Borch Johansen SAFO Medlem
Karl Idar Nysted Servicekontoret for funksjonshemmede
Arne Meyer Bygg- og eiendom
Britt Cristine Mathisen Samferdselsetaten

FORFALL:

Navn Parti Rolle
Hanne C.S. Iversen Frp Nestleder Forfall ikke meldt,

vara ikke innkalt

Fra adm. (evt. andre):
Sekretær/rådgiver Heidi S. Leonhardsen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkj ent

Merknader: Ingen

Behandlede saker: 19/11, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 og 6/12

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering
Tittel

19/11 05/262-68
HØRING - NOU 2011:9 ØKT SELVBESTEMMELSE OG
RETTSSIKKERHET

1/12 12/302-1
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.2011

2/12 07/2915-3
OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG

3/12 10/3055-3
MØTEPLAN 2012

4/12 10/1113-9
ÅRSMELDING 2011

5/12 10/3057-16
NORDNORSK KONFERANSE FOR FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE

6/12 11/156-9
REFERATSAKER

EVENTUELT

Britt Cristine (samferdsel) orienterte om oppgradering av bussholdeplasser på
Lunheim.

Temaet Tilskuddsordning for tilgjengelig transport ble diskutert.

Konferanse for kommunale råd ble foreslått og vedtatt 18. april 2012 i Tromsø,
fylkeshuset, fylkestingsalen.
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19/11
HØRING - NOU 2011:9 ØKT SELVBESTEMMELSE OG RETTSSIKKERHET

Innstilling:

Behandling:
Saken tas til orientering.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

1/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.2011

Innstilling:
Protokoll fra møte i fylkesrådet for funksjonshemmede den 31.08.2011 er godkjent etter
merknadsfrist.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra møte i fylkesrådet for funksjonshemmede den 31.08.2011 er godkjent etter
merknadsfrist.

2/12
OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG

Innstilling:
Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevner et arbeidsutvalg bestående av:







Sekretæren deltar i arbeidsutvalgets møter.

Behandling:
Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevner et arbeidsutvalg bestående av:

Trond Agnar Eilifsen, leder FFF
Jermund Prestbakmo, FF0
Hanna Borch Johansen, SAFO
Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede

Sekretæren deltar i arbeidsutvalgets møter.

3
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Vedtak:
Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevner et arbeidsutvalg bestående av:

Trond Agnar Eilifsen, leder FFF
Jermund Prestbakmo, FF0
Hanna Borch Johansen, SAFO
Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede

Sekretæren deltar i arbeidsutvalgets møter.

3/12
MØTEPLAN 2012

Innstilling:
Fylkesrådet for funksjonshemmede vedtar følgende møteplan for 2012:

Behandling:
Fylkesrådet for funksjonshemmede vedtok følgende møteplan for 2012:

27.03.2012
04.09.2012
13.11.2012

Vedtak:
Fylkesrådet for funksjonshemmede vedtok følgende møteplan for 2012:

27.03.2012
04.09.2012
13.11.2012

4/12
ÅRSMELDING 2011

Innstilling:
Årsmelding 2011 for fylkesrådet for funksjonshemmede godkjennes.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding 2011 for fylkesrådet for funksjonshemmede tas til orientering.

Utskrift:
- Fylkestinget for oppfølging

4
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5/12
NORDNORSK KONFERANSE FOR FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE

Innstilling:
Representantene og sekretæren i fylkesrådet for funksjonshemmede deltar på årets
nordnorske konferanse for fylkesråd for funksjonshemmede i Alta 28. —29.02.2012.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantene og sekretæren i fylkesrådet for funksjonshemmede deltar på årets
nordnorske konferanse for fylkesråd for funksjonshemmede i Alta 28. —29.02.2012.

6/12
REFERATSAKER

Innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Rådet for funksjonshemmede i Akershus fylkeskommune — AkershusBULLETINEN
des.2011
Brev til Valnesfjord Helsesportsenter av 11.11.11 —Forslag på representanter til styret
Svar på brev til Tranøy komm. råd for funksjonshemmede av 24.10.11 —Tilgjengelighet
buss og hurtigbåt (bør følges opp)
Notat til fylkesråd for samferdsel av 6.9.11 —Vedrørende de nye hurtigbåtene
Skjervøy kommune —Valg av råd for funksjonshemmede
Salangen kommune —Valg av råd for funksjonshemmede
Salangen kommune —Rådet for funksjonshemmede —protokoll fra møte 23.08.11
Brev fra Herbjørn Henriksen av 04.09.11 —Brukermedvirkning, Reguleringsplan 1517
for Prostneset
Sørreisa kommune — kommunalt råd for funksjonshemmede — protokoll fra møte
14.09.11
Salangen kommune — kommunalt råd for funksjonshemmede — protokoll fra møte
10.10.11
Lenvik kommune —kommunalt råd for funksjonshemmede —protokoll fra møte 02.09.11
Kåfjord kommune —kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede —protokoll fra møte
19.01.12
Målselv kommune —kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede —protokoll fra
møte 23.01.12
Lenvik kommune —råd for personer med nedsatt funksjonsevne —protokoll fra møte
13.01.12
Lenvik kommune —råd for personer med nedsatt funksjonsevne —sak 07/12 vedtak
vedrørende hurtigbåtene
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Nordreisa kommune
Servicetorget

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

Hovedutvalg Nordreisa kommune

  

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/956-2 6919/2012 20.02.2012

Melding om vedtak: Økonomi

Nordreisa formannskap behandlet i møte 16.02.2012, sak 6/12 Økonomi.

Vedlagt følger samlet saksfremstilling.

Med hilsen

Ellinor Evensen
fagleder
Direkte innvalg: 77770715
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/956-1

Arkiv:                

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 16.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/12 Nordreisa formannskap 16.02.2012

Økonomi

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 16.02.2012 

Behandling:

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Brukergrunnlag for og økonomiske konsekvenser av å opprette egne hjemmetjenestebaser i 
Oksfjord og Rotsund. Forutsetter at ansatte får arbeidssted i Oksfjord/Rotsund og ikke reiser til 
Sonjatun. Kommunikasjon foregår over nett (Skype). Saken oversendes Helse- og 
omsorgsutvalget til utredning

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vurdering på muligheter for (økt) salg av tjenester fra voksenopplæringen til nabokommuner. 
Saken oversendes Oppvekstutvalget til utredning. 

Forslaget enstemmig vedtatt.

Formannskapet gjør hovedutvalgene oppmerksom på at de i hht reglementene ikke har anledning 
til å disponere økonomiske midler ut over egen budsjettramme. Formannskapet 
ber hovedutvalgene se på mulighetene for generelle innsparinger.

Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Vedtak:

Brukergrunnlag for og økonomiske konsekvenser av å opprette egne hjemmetjenestebaser i 
Oksfjord og Rotsund. Forutsetter at ansatte får arbeidssted i Oksfjord/Rotsund og ikke reiser til 
Sonjatun. Kommunikasjon foregår over nett (Skype). 
Saken oversendes Helse- og omsorgsutvalget til utredning

Vurdering på muligheter for (økt) salg av tjenester fra voksenopplæringen til nabokommuner. 
Saken oversendes Oppvekstutvalget til utredning. 

Formannskapet gjør hovedutvalgene oppmerksom på at de i hht reglementene ikke har anledning 
til å disponere økonomiske midler ut over egen budsjettramme. Formannskapet 
ber hovedutvalgene se på mulighetene for generelle innsparinger.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksopplysninger

Det ble i formannskapsmøtet lagt fram tilleggssak vedrørende økonomiske forhold. 
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Nord-Troms Museum
KVÆNANGEN . NORDREISA . SKJERVØY . KAFJORD . STOREJORD_LYNGEN

Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune

NCW;3A KOMMUNE

r-e<

Deres ref. Vår ref. 2011/ Dato. 27.03.12

SOMMERARBEIDSPLASSER VED NORD-TROMS MUSEUM

Nord-Troms Museum har de siste årene arbeidet for å etablere en permanent ordning der
eierkommunene i Nord-Troms bidrar økonomisk til avvikling av sommersesongen. To
modeller:

Kåfjord har innvilget en økonomisk støtteordning til sommerarbeidsplasser, der
ordningen innebærer at museet velger sine 2 medarbeidere og kommunen har
arbeidsgiveransvar og utbetaling av lønn i arbeidsperioden. Dette er en ordning som
både museet og kommunen er meget godt fornøyd med.

Nordreisa kommune har bevilget museet fast støtteordning på 30.000 kr årlig.
Storfjord kommune har bevilget en fast støtteordning til museet på 35.000 kr pr år.
Avtalen har en varighet på 3 år. (2011 —2013).
Skjervøy kommune har hatt denne ordningen i perioden 2009 —2011.
Når perioden er over vurderes søknaden på nytt. Modellen legger opp til jevnlig
evaluering av sommertilbudet i kommunen.

Nord-Troms Museums årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen.
Sommersesongen innhenter størst publikumsbesøk til museet. Perioden er meget viktig for
formidlingsarbeidet om vår kulturhistorie. Det produseres hvert år et fyldig program med
ulike museale aktiviteter. Programmet inneholder tilbud i alle kommunene i Nord-Troms og
er en viktig satsning museet vil utvikle de neste årene sammen med reiseliv, næringsliv og
organisasjoner i hver enkelt kommune.

Nord-Troms Museum er i dag avhengig av ar eierkommunene støtter arbeidet økonomisk.
Den årlige rapporten som sendes kommunene i oktober, viser at besøkstallene på museet i
sommersesongen har en jevn stigning. Det vil i den forbindelse være uheldig å tvinges til å
bygge ned et populært tilbud til lokalbefolkningen og besøkende i regionen.

Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN WTelefon: 97 55 83 30-__Telefaks: 77 76 41 36
Email: ntrm ntiiii.no URL: http://ntrm.no/ 
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Nord-Troms Museum ønsker å opprette en permanent ordning som inkluderer en fast
økonomisk støtte fra alle eierkommunene i regionen. Hver kommune kan fritt velge hvilken
av de to modellene som beskrives ovenfor som foretrekkes.

Vedlagt følger sommerprogrammet fra 2011 som en påminnelse om at en satsning på
regionmuseet er en satsning på kulturtilbudet i hele regionen.

HVA NORD- TROMS MUSEUM KAN TILBY SOMMERANSATI" UNGDOM

Nord-Troms Museum er en viktig regional kompetanse bedrift. Museet har i dag en rekke
samarbeid som bidrar til viktig utvikling med utgangspunkt i den kulturhistoriske
kompetansen som finnes i regionen. Museet arbeider daglig for å forsterke og utvikle
nåværende samarbeid både i og utenfor regionen. Med våre 10 ansatte er Nord-Troms
Museum en kompetanse bedrift som arbeider innenfor forskning, dokumentasjon og
bevaring av regionens kulturhistorie.

I dette arbeidet er Nord-Troms Museum opptatt av at ungdommer i regionen skal bygge opp
en solid kompetanse på regionens kulturhistorie. Våre sommerguider gjennomgår derfor et
dagskurs for å bli bedre rustet til oppgaven som regionens «ambassadører». Ungdommene
som tar imot besøkende gjør en viktig jobb og gir et viktig bilde utad som vertskap.
Kompetansen gir ungdommer fra Nord-Troms mulighet til å utvikle stolthet, kunnskap og
innsikt på eget hjemsted. Dette skaper regional tilhørighet og gir større mulighet for at de
som flytter for å ta utdanning, vender hjem etter endt utdannelse.

Med hilsen

NN\--
Nina Einevoll Strøm

Direktør

Nord-Troms Museum
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Nord-TromsMuseum
Sommerprogram2011

www.ntrm.no

Kvænangen

Nordreisa

Storfjord

Skjervøy

Kåfjord

Lyngen

30. juni —7. august

Alle anlegg

Torsdag—Søndag1100-1700

(Onsdagsåpent Maursund, Sokkelvikhuset og Markedsplassen)

Telefon: 97 55 83 30
Telefaks: 77 76 41 36
E-post: kontor@ntrm.no

Billetter

Voksne 20,- Barn 10,- Familiebillett 50,-

Tlf 97 55 83 30

Nord-Troms Museum
KWENANGEN.NORDREISA.SKJERVOY.KAFJORD.STOR9ORD.LYNGEN

www.ntrm.no

Nord-Troms Museum
Bjørklysvingen 13
9152 Sørkjosen
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Sommerprogram
2011

MaursundGård

rril

29. juni kl 18 Åpning av utstillingen

"Av samme Ulla"

20. juli Vandreutstillingen "Kvenkvinner

i arbeid" til Skjervøy.

Gamslett

Sondag 19 juni kl 12-15

Gamslettdagen. Historiedag
med 1920-1950 som tema. Pre-

"ålmiering av beste kostymer.
Matsalg, og marked for tradi-
sjonsvarer.

12. juni k112-16 Familie-

dag på Tørfoss

m/servering, røykbadstue og

baking i stenovn.

30. juni Bildeutstillingen

"Raset i Sokkelvik" åpnes i

Sokkelvikhuset i Sørkjosen.

Nordreisa

‘;

21. juli k113-15 Formiddagskafê på Tørfos Kven-

gård. Lagkonkurranse i Kubb.

Lørdag 23 juli kl 12-14 Demonstrasjon

av karding og spinning av ull.

Lørdag 30. juli fra kl 13 Salg av Rømmegrøt m/spekemat.

Alle dager: Sommerkaffi, Gjenstandsquiz for barn med premier

og banking av tørfisk.

Sommerutstilling: "Av samme Ulla" vises på Maursund hele

sommersesongen.

Markedsplassen9. juni k1.1600-1800 Baaskidag Stor-

i Skibotn fjord. Sigmund Fossen spiller kante-



le.

21.-24. juni Kurs i grunnleggende

smiteknikker.

2. juli kl 14 Åpning av
Vandreutstillingen "Gjennom Piggtråden" fra Tromsø Mu-
seum.

Sondag 17. juli Formidagskaf: Rømmegrøt med spekemat
kl 12-14.

17. juli "Gjennotn piggtråden" siste dag i Lyngen.

Sondag 31. juli Formiddagskaf: Rømmegrøt med speke-
mat kl 12-14.

Alle dager kafj og banking av totfisk.

Holmenes

2. juli Markedsdag . Alle velkom-

men!

KvænangenLørdag 9. juli kl 12-14 Fri kaf-

feservering med kaker og

gjenstandsquiz i flerbruks-

huset i Burfjord. Alle vel-

kommen!

21. juli Åpning av vandreut-

stillingen "Gjennom Piggtrå-

den" fra Tromsø Museum på flerbrukshuset i Bur-

fjord.

Lørdag 6. august k112-14 Fri kaffeservering med

kaker og gjenstandsquiz i flerbrukshuset i Burfjord.

25. juni Bruktmarked.

16. juli Kurs i smørkjerning.

6. August Kurs i smørkjerning. Alle velkommen!

Alle dagen Sommerkafe, kaffe og vafler. Tauslaging og omvis-
ning i markedsbodene.

Sommerutstilling: "Glimt fra tekstilsamlinga til Nord-Troms
Museum"

Hjertelig velkommen! 


20-22. juli Aktiviteter på Riddus

barnefestival. Toving, repslaging og

fortellerstund for barna.

Lørdag 23. juli kl 17.00 Frilufitsguds-

tjeneste på Holmenes ved sogneprest Mogens L. Peder-

sen. Salg av kaffe og kaker!

Billetter

Voksne 20,- Barn 10,- Familiebillett50,-
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1450-1

Arkiv:                420

Saksbehandler:  Lidvart Jakobsen

Dato:                 19.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Rådmannsstillinga

Henvisning til lovverk:
 Kommuneloven § 24.2. 
 Arbeidsmiljøloven § 14-10
 Hovedtariffavtalen (HTA) kap 1, § 2.4 

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

I sak 52/06 tilsatte kommunestyret rådmannen i Nordreisa kommune for et åremål på 6 år.
Rådmannen tiltrådte 1.1.07, åremålet går ut ved kommende årsskifte.  Før dette var 
rådmannsstillinga en fast stilling, følgelig ble tilsetting i stillinga en ”vanlig” fast tilsetting.  

KL § 24.2 sier at kommunestyret selv kan bestemme at ledende administrative stillinger skal 
ansettes på åremål.  Åremålsperioden skal være på minst 6 år.
Når åremålsperioden er ute, og den ikke forlenges, slutter den åremålstilsatte uten videre. 
Arbeidstakere tilsatt i åremålsstilling, skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for en 
ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører, jfr HTA kap 1, § 2.4.  
Denne bestemmelsen er ikke fulgt i denne saka..  

I de tilfeller et åremål ikke forlenges, kreves det ikke oppsigelse, det holder ar vedkommende får 
beskjed om at åremålet ikke fornyes. 
Kommunestyret står likevel fritt til å omgjøre åremålstilling til fast stilling, under 
åremålsperioden eller ved periodens utløp og ellers ved nyansettelse. (Tjenestemannsloven, som 
gjelder for ansatte i staten, har andre bestemmelser).
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Kommunestyret må ta stilling til følgende alternativer:

I Rådmannsstillinga lyses ut, som fast stilling eller som åremålsstilling.
II Kommunestyret forlenger åremålet uten å lyse ut stillinga.
III Kommunestyret gjør åremålsstillinga om til fast stilling.

Alternativ I 
Stillinga lyses ut i henhold til kommunestyrets vedtak.  Rådmannen står fritt til å søke stillinga,
på linje med andre søkere. 

Alternativ II 
Åremålet kan forlenges ved vedtak i kommunestyret.  Ved forlengelse kan ny åremålsperiode 
være 6 år, eller kortere, jfr HTA.   Av dette følger at sittende rådmann tilbys å fortsette i 
stillinga.  

Alternativ III
Åremålsstillinga kan gjøres om til fast stilling ved vedtak i kommunestyret, stillinga kan tilbys
sittende rådmann.
AML sier ikke noe om plikt til å lyse ut ledige stillinger.  Reelle hensyn tilsier imidlertid at 
ledige stillinger bør lyses ut offentlig.

Valg av alternativ II eller III forutsetter at sittende rådmann ønsker å fortsette i stillinga.  
Dette, og øvrige vilkår, må avklares gjennom forhandlinger med sittende rådmann.

Kort oppsummert er det opp til kommunestyret selv å bestemme hvordan rådmannsstillinga i 
Nordreisa kommune skal besettes i framtida. 
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Nordreisa 
kommune 
            

Arkivsaknr:       2011/546-31 

Arkiv:                F00  

Saksbehandler:  Christin Andersen 

 Dato:                 28.03.2012 

 
 
 

Sladdet versjon
Saksfremlegg  

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om offentlige anskaffelser 

 
 
Tidligere behandlinger 

- Levekår 11.03.2011, sak 8/11  
- Levekår 06.05.2011, sak 14/11 
- Levekår 22.09.2011, sak 28/11  
- Formannskapet 06.10.2011, sak 41/11 
- Formannskapet 19.01.2012, sak 3/12 

 
 
Vedlegg 

1      Møtereferat ad-hoc gruppe 30.06.2011 
2 Innspill konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester 
3 Spesielle innkjøpsvilkår for kjøp av bo- og omsorgstilbud i Nordreisa kommune 
 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune opprettholder avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten 
ved Høgegga boliger.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa formannskap vedtok 6. oktober 2011, sak 41/11 Private tjenesteleverandører innenfor 
pleie- og omsorg om å inngå avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
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Høgegga boliger. Det ble mottatt lovlighetskontroll på vedtaket som ble behandlet i 
formannskapet sak 3/12, 19. januar med følgende vedtak:  
 
Punkt 1: 
Lovlighetsklagen tas til følge med følgende grunn: 
- Kommunelovens § 13 skal ikke benyttes når det er mulig å innkalle kommunestyret 
- Vedtaket innebærer en også budsjettøkning som kun kommunestyret kan veda 
- Mindretallsanke ble avvist selv om det er beskrevet i reglementet for formannskap 
 
Punkt 2: 
Vedtak i sak 41/11 private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg fremlegges 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
I saken til formannskapet 3/12 kom der en protokolltilførsel: 
 
”Prinsipielt mener vi fortsatt at vedtaket gjort i formannskapsmøte 06.10.2011 sak 41/11 er et 
lovlig vedtak. Av den grunn ønsker vi at fylkesmannen gir en juridisk vurdering av vedtaket”. 
Sign: 
Ola Dyrstad, Nordreisa SP, Halvard Walhgren, Nordreisa Høyre, John Karlsen, Frp 
 
Fylkesmannen har foretatt en generell juridisk vurdering som er referert kommunestyret 
12.04.2012 under referatsaker.  
 
 
 
Status pr april 2012 
 
Nordreisa kommune har fra begynnelsen av desember 2011 kjøpt omsorgstjenester fra Aleris til 
to brukere. Brukerne har store hjelpebehov. Avtalen med Aleris har en generell oppsigelsesfrist 
på 3 måneder.  
 
Aleris har etablert seg i et hus hvor brukerne har hver sin leilighet. Huset har personalbase og 
personalet bor i huset sammen med brukerne hele døgnet. Det er ikke innleid personell involvert 
i tjenesten og de ansatte er fagarbeidere, høgskoleutdannede (pedagoger, sykepleiere, 
barnevernspedagog) med spesialisering/videreutdanning i psykisk helsearbeid og miljøterapi. 
Aleris har i tillegg en beredskapsordning som er tilgjengelig hele døgnet og som til enhver tid 
betjenes av sykepleier.      
 
Brukerne har nå bodd i sine nye leiligheter i snart 4 måneder. De har etter hvert funnet seg til 
rette i sine nye hjem og begge gir uttrykk for at de trives. Det er økt egenaktivitet og 
dagaktiviteter etter flyttingen. Der er også søkt råd fra spesialisthelsetjenesten i forbindelse med 
tjenesten. Tilpasning av uteområde og den ene av leilighetene er tiltak som er igangsatt i 
samarbeid med pårørende.     
 
Helse- og omsorgsavdelingen har hatt jevnlige møter med Aleris siden oppstart. Her tas det opp 
ulike problemstillinger, også med tanke på etablering av gode samarbeidsrutiner. Kommunen 
innkalles til ansvarsgruppemøter. Der er også kontakt og samarbeid rundt vedtak (kommunen 
fatter vedtak) etter helse- og omsorgstjenesteloven og medisinskansvarlig sykepleier.  
 
Bemanningen på Høgegga boliger:  
Før kjøp av tjenester hadde Høgegga boliger 41 personer i turnus (26.3 årsverk). Der var 14-15 
ledige stillinger i turnusen. Det var i tillegg perioder med høyt sykefravær og det var svært 
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vanskelig å rekruttere fagpersoner. I dag er der en turnus med 33 personer (18.88 årsverk). Der 
er ca 8 ledige stillinger med størrelse på 32- og 9.38% og redusert sykefravær. Årsaken til at det 
er så mange tomme småstillinger er permisjoner og turnusteknisk. I påvente av svar på søknad 
om prosjektmidler til 3-3 turnus for hele avdelingen lyses ikke småstillingene ut. Ved innføring 
av ny arbeidstidsordning vil disse forsvinne ved at andre ansatte jobber flere helger i turnus-
perioden. Ledelse og personalet ønsker ikke å iverksette ny arbeidstidsordning før man vet om 
en får midler til hele personalgruppa (tatt opp i prosjektgruppa). Tilbakemelding på søknaden fra 
VOX kommer etter 1.juli 2012.  
Generelt sett er behovet for vikar mindre enn før. Det er behov for 2 mindre vakter både på 
dagvakter og seinvakter etter kjøp av omsorgstjenester. Dette har letta situasjonen betraktelig.  
Når man får økt stabiliteten i avdelingen (langtidssykemeldte tilbake i jobb) er der gode 
forutsetninger for å kunne bygge opp avdelingen faglig sett.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.10.2011 

Behandling: 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: I hht KL § 13 nr 1 fattes følgende vedtak: 
Nordreisa kommune inngår avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger. 
Administrasjonen gis fullmakt til å velge den private tjenesteleverandør som har gitt best tilbud 
etter konkurransegrunnlaget. 
 
Forslaget ble satt opp mot innstillingen: Forslaget fikk 5 stemmer og 2 stemte i mot. Forslaget 
vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
I hht KL § 13 nr 1 fattes følgende vedtak: 
Nordreisa kommune inngår avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger. 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å velge den private tjenesteleverandør som har gitt best tilbud 
etter konkurransegrunnlaget.  
 

 

Saksopplysninger til Formannskapsmøtet 06.10.2011. 
Saken om private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg har vært til tre ganger til 
behandling i Levekårsutvalget, og i sluttbehandlingen 22.09.2011, falt rådmannens innstilling.   
Det var samtidig enighet i Levekårsutvalget om at saken burde behandles i Nordreisa 
formannskap som følge av uavklarte økonomiske spørsmål og spørsmål vedrørende kommunens 
kontrollrutiner på private selskaper.    
 
Utfyllende om økonomiske forhold: 
Refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester gis for direkte 
lønnsutgifter hvor det er interaksjon mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Dette gjelder 
uavhengig om tjenesten ytes av kommunen eller om det er et eksternt tjenestekjøp. Det er i også 
krav om at utgiftene er ført på KOSTRA-funksjoner som går på helse-, sosial-, eller 
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omsorgstjenester. I tillegg må det foreligge et enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven 
eller sosialtjenesteloven. 
 
I utlysningen av anbudet ble det bedt om pris i forhold til de aktuelle vedtakstimene. Dette er 
forutsatt skal være direkte lønnsutgifter som går med til ”ansikt til ansikt”-tid med 
tjenestemottaker slik at de skal inngå i beregningen av refusjon. Ved eksternt tjenestekjøp må 
det foreligge en bekreftelse eller annen dokumentasjon fra tjenesteleverandør på direkte 
tjenestetimer og direkte lønnsutgifter når kommunen søker om refusjon for de ressurskrevende 
tjenestene. Det kan bli et avvik mellom det som er satt opp i tilbudene som brukerrelaterte timer 
og utgifter, og det som faktisk kan søkes refundert i etterkant. 
 
 

Aleris Borg KOA

Mestrings- og 

lærings-

senteret

Nordreisa 

kommune i 

dag

Nordreisa 

kommune 

m/ økt natt-

tjeneste

Tilbudssum/b

ruttoutgift
            4 248 425    5 002 371     

Ref. ressurs-

krevende 

tjenester

             -881 488      -1 484 645   

Nettoutgift             3 366 937    3 517 726      
 
 
I tabellen under er det tatt et utdrag fra regnskapet den 27. september. Tabellen viser samlet 
forbruk på Høgegga boliger, og ikke bare det som er relevant i denne saken. Tabellen viser de 
kontoer som er mest påvirket ved sykefravær og vikarbruk. Alle de kontoer som er i tabellen er 
en måned på etterskudd. Det vil si at regnskapet viser det som er belastet ved utgangen av 
august og at regnskapet ved utløpet av september reelt sett har et større overforbruk på disse 
kontoene isolert sett. Deler av overforbruket vil være med i beregningen av refusjon for 
ressurskrevende tjenester og vil dermed bli refundert. Hvor stor andel dette gjelder er vanskelig 
å si noe om nå da det må foretas en grundig gjennomgang for å avklare dette. 
 
 Regnskap pr 

27.09.11 
Årsbudsjett 2011 

13215.254.0200 sykevikar 914 577,- 330 000,- 
13215.254.0290 faste tillegg vikarer 282 038,- 110 000,- 
13215.254.0400 overtid 178 280,- 80 000,- 
13215.254.7100 ref. sykelønn -698 437,- -60 000,- 
 
Det tabellen klart viser er at dagens tjeneste har store utfordringer knyttet til sykefravær. Det er 
et overforbruk i forhold til budsjettet på sykevikarer på 177 % ved utgangen av august. Det er 
samtidig et overforbruk på overtid på 123 %. Vi ser også at mye av fraværet er sykemeldinger 
som gir rett til refusjon.  
 
 
Kontroll og oppfølging: 
Nordreisa kommune som bestiller av tjenesten, må ha et system for kontroll og oppfølging av 
kvalitet som er egnet til å sikre at kommunen når de mål som er satt for tjenesten og at tjenesten 
leveres i henhold til kontrakt. Et slikt samlet opplegg eller system vil bl.a. bestå av et sett med 
ulike kontroll- og oppfølgingsaktiviteter.  
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Leverandør har dokumentasjonsplikt ovenfor kommunen.  
 
Det er viktig at bestiller (kommunen) følger opp leverandøren med basis i resultatene av 
kontrollene. Dette dreier seg om:  
 Oppfølging av leverandørens oppretting av feil. 
 Vurdering og anvendelse av sanksjonering der det er hensiktsmessig. 
 Erfaringsoverføring og informasjonsutveksling i kontaktmøter o.l. med tanke på 

systemforbedringer. 
 
I kravspesifikasjonen, og i kvalitetsvurderingen, har kommunen stilt krav bl.a. til tilfredsstillelse 
av kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
(internkontrollforskriften), i lov om personopplysningsloven, i lov om sosiale tjenester, i lov om 
helsetjenesten i kommunene, i helsepersonelloven, i pasientrettighetsloven, i journalforskriften, 
kompetansekrav etter sos tj l § 4A-9, kompetansekrav vedr utdeling av medisin, om 
aktivitetstilbud, om IOP, om retningslinjer for ansvarsgrupper og andre spesifikke krav til 
kompetanse og kunnskaper.  
 
En kontroll av tjenesten gjennomføres i utgangspunkt i avtalte kvalitetskrav til tjenesten og 
oppfølging dreier seg om avvikskorrigering, forbedring og utvikling av tjenestene i forhold til de 
krav og standarder som er satt.  
 
Kontroll- og oppfølgingssystemer må etableres, herunder: 

- Klagebehandling fra brukerne jfr vedtak.  
- Kvartalsrapporteringer av dokumentasjon om ytelsen (sykefravær, avvik i hht 

kvalitetskrav). Kvartalsrapporteringen settes sammen i det kommunale systemet og går 
tjenestevei til rådmann og deretter det politiske nivå.  

- Fakturakontroll.  
- Årlige brukerundersøkelser. 
- Kontaktmøter annen hver måned for drøfting av driftsrelaterte problemstillinger (klager, 

lønn- og arbeidsvilkår, hms, avvik, individuell plan, uforutsatte problemer).  
- Kontrollrutiner i forhold til den individuelle plan for den enkelte bruker (revidering av 

plan, avvik fra plan og bruk av tvang). 

 
Oppfølging skal skje med basis i resultatene fra kontrollene. Siktemålet er å endre leverandør til 
påkrevet retning. Kommunen har muligheter for sanksjoner for eksempel tilbakeholdelse av 
utbetalinger, heving av kontrakt, dagbøter eller prisavslag (vedlegg spesielle innkjøpsvilkår). 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 22.09.2011  
 

Behandling: 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. 3 stemte for og 4 stemte imot.  
 
Rådmannens innstilling falt derved.  
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Vedtak: 
Rådmannens innstilling falt.    
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune inngår avtale med privat tjenesteleverandør for deler av tjenesten ved 
Høgegga boliger. 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å velge den private tjenesteleverandør som har gitt best tilbud 
etter konkurransegrunnlaget. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Høgegga boliger er en døgnkontinuerlig tjeneste for 12 voksne og eldre personer med psykisk 
utviklingshemming. Virksomheten har i dag 26.2 årsverk tilknyttet tjenesten. Det er pr. i dag 17 
stillinger fordelt på over 8 årsverk ledig i turnus inkl. permisjoner. I et fåtall av stillingene er det 
vikarer. Tjenesten har de siste årene slitt med rekruttering av nødvendig faglig bemanning. Høyt 
sykefravær og ubesatte stillinger får konsekvenser for tjenesteytingen. Viktige rammefaktorer 
for tjenesten som stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet reduseres og får betydning for 
kvaliteten i tjenesteytingen. Tjenesten risikerer negative reaksjoner i brukergruppen som kan gi 
utslag i uro, utagerende og selvskadende atferd.  
 
Det ble i levekårsutvalget 11. mars 2011 fremmet sak om konkurranseutsette deler av tjenesten 
ved Høgegga boliger hvor målsettingen var:  

 

å øke stabilitet, forutsigbarhet og totalt sett en kvalitativt bedre tjeneste til brukere. 
 
Levekår fattet følgende vedtak: 

- Administrasjonen setter ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra tillitsvalgte og 
tre representanter fra arbeidsgiver for utredning av mulig konkurranseutsetting for 2 
brukere. 

- Arbeidsgruppa utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier. 
- Arbeidsgruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges fram for 

politisk behandling. 
 
Ad-hoc gruppen har bestått av: 
 
Arbeidsgiver: Tillitsvalgte: 
Ass.rådmann Christin Andersen Fagforbundet v/ Steinar Olsen 
Enhetsleder Bodil Mikkelsen Delta v/ Bjørn Mikkelsen 
Virksomhetsleder Bodil Mikkelsen FO v/ Ingunn Slotsvik 

 
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. I første møtet ble gruppen konstituert og Christin Andersen 
valgt som leder og Bodil Mikkelsen som sekretær. I tillegg har Ole Rødum, innkjøpssjef i Nord-
Troms bistått i utforming av konkurransegrunnlag. 
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Videre ble saken behandlet i Levekårsutvalget 06.05.2011. Konkurransegrunnlag, spesielle 
innkjøpsvilkår og kravspesifikasjon for levering av bo- og omsorgstilbud til Nordreisa 
kommune ble presentert. Levekårutvalget fattet følgende vedtak:  
 

”Nordreisa kommune legger konkurransegrunnlaget ut på anbud. Ad-hoc gruppen sammenstiller 
og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges fram for politisk behandling”. 
 
I den videre prosessen ble anskaffelsen lagt ut på Doffin i 30 dager. På grunn av anskaffelsens 
art ble kravspesifikasjonen utlevert til leverandører etter at taushetserklæring var underskrevet. 
Det kom inn 6 tilbud. Det ble satt ned ei gruppe bestående av innkjøpssjef Ole Rødum, 
kontroller Viggo Døhl, ass.rådmann Christin Andersen, enhetsleder Bodil Mikkelsen og 
virksomhetsleder Britt Bendiksen for å gå igjennom innkomne dokumenter vedrørende tilbudet. 
Besvarelsene på kravspesifikasjonen ble gjennomgått og tilbyderne ble tildelt poeng ut fra 
besvarelsene i tilbudet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostnaden for aktuelle tjenester som vurderes konkurranseutsatt ble beregnet til ca. 4.5 mill 
brutto, netto ca. 3.7 mill. I tillegg kommer en eventuell økning av nattjeneste. Det må likevel 
bemerkes at det kan være vanskelig å skille ut deler av tjenesten slik vi nå har gjort internt for å 
finne kommunens kostnader. Dette fordi tjenestene har vært noe overlappende og man har i 
organiseringen sett avdelingen (Høgegga boliger) under ett. 
Kostnadene er avhengig av timepris, organisering, sykefravær og overtidsbruk. 
I tidligere kostnadsoverslag ble det brukt en timepris på kr.314.- (gjennomsnitt timelønn for 
soneleder, vernepleier, hjelpepleier og assistent). Timeprisen har nå økt til kr. 338.22. (pr.august 
2011). 
Reelle kostnader vil sannsynlig være mellom 3.7-5.0 mill. avhengig av forhold nevnt over.  
 
 
  Brutto Utgifter Inntekter 

  
1.Pr. i dag: 126 timer pr.uke x timepris 338.22 x 52 
uker  
2.Under vurdering: Inkl. økt natt-tjeneste 168 timer 
pr.uke x timepris 338.22 x 52 uker)                                               

 
   
2.216.017.-  
   
2.954.690.-                                                        

 
 

  
105 timer pr.uke x timepris 338.22 x 52 uker                                                 

 
  1.846.681.- 

 
 

Planlegging- evaluering       90.000.-  

Basisgruppemøter       26.000.-  

Veiledning       25.000.-  

Overtid (sykefravær/ ubesatte stillinger)       60.000.-  

Øremerkede tilskudd (psykisk utviklingshemmede) 
Kr.591.000.- pr.pers over 16 år 

   1.182.000.- 

Refusjon ressurskrevende tjenester 
Innslagspunkt kr 895.000.- pr. bruker 

 Refusjon: 80% av 
* utgifter ut over 
innslagspunkt 

Leverandører som har levert tilbud Pris/år Diff Pris/uke

Bo og Bistand - Finnsnes                                                

Mestrings- og læringssenteret, Levanger                                          

Aleris Ungplan og BOI, Oslo                                        

Borg - Silsand                                

Tromsø Private Omsorgstjeneste, Tromsø                                

KOA Opplevelse og Mestring, Borkenes                                
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etter at 
øremerkede 
tilskudd er 
trukket fra 

Brutto Sum pr. idag 
Brutto Sum inkl.økt natt-tjeneste: 

4.263.698.- /    
 5.002.371.- 

 

* Gjelder timer på vedtak, sykefravær under 16 dager og ferievikar 

 
 

 Aleris Borg KOA 
Mestrings- 
og lærings-

senteret 

Nordreisa 
kommune 
(stipulert) 

Lønn brukerrelatert bemanning     4 073 860 

Andre driftsutgifter     174 565 

Tilbudssum     4 248 425 
         

Lønn brukerrelatert bemanning     4 073 860 

Fratr tilskudd (2 x kr 591 000,-)     
-1 182 

000 

Fratr innslagspkt (2 x kr 895 000,-)         
-1 790 

000  

Gr lag beregning av refusjon     1 101 860 
         

Ref ressurskrev tj ( 80 % av grunnlag)         -881 488  
         

Nettoutg (tilbudssum - ref ress.kr. tj)     3 366 937 

      

Tromsø private omsorgstjenester:      

Ikke mulig å finne ut hvor mye som er mulig å få refundert fordi adm m.m er lagt inn i lønnskostnader 
      

Bo og bistand (pr døgn):      

Ikke mulig å dele opp pris, i tillegg uklart om de ser for seg to til en bemanning på den ene brukeren  
      

Nordreisa kommune:      

 lønn til ekstra nattevaktstilling kommer i tillegg     

 
 
 
 
Veien videre: 

 Laveste pris på tilbud er høyere enn det kommunen produserer for i dag 
 Kommunen må ta stilling til om anskaffelsesprosessen skal gå videre eller stoppe her 
 Ved eventuelle kjøp av tjenester må kommunen etablere et system for økonomiske 

avtaler og kontraktsoppfølging 
 Innspill fra tillitsvalgte: 

o stiller spørsmål om grunnlag for privatisering; øke fokus på alternative 
arbeidstidsordninger og 3-3-turnus for å øke rekruttering og få ned sykefraværet 

o for lite grunnlag for anbefaling av fremtidig driftsløsning 
o ved eventuelt kjøp av tjenester må det etableres et kontrollsystem som kan 

etterleves 
 Konsekvenser ved å stoppe prosessen: 

o utfordringer med rekruttering ved Høgegga boliger, avdelingen har i dag til 
sammen over 8 ledige årsverk (ulike stillingsbrøker) ubesatte stillinger og 
permisjoner 

o utfordringer med høyt sykefravær 
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o har ikke tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet til å gi brukere den 
oppfølging de har krav på 

o Klager fra nabo, politianmeldelse 
o Flytting av bruker vurderes kontinuerlig, noe som vil gi økte kostnader til 

nattressurs tilsvarende kr.885.000.- Vi har ingen egnet bolig å tilby pr. i dag. 
 
 
Vurdering 
  

Høgegga boliger har en vanskelig personalsituasjon og har jobbet kontinuerlig for å motvirke at 
dette skal gå ut over tjenesten til brukerne. Situasjonen med ubesatte stillinger og høyt syke-
fravær har konsekvenser for tjenesteytingen og situasjonen for brukerne. Avdelingen erfarer 
blant annet at kvaliteten på tjenesten har blitt redusert på grunn av manglende samkjørt tjeneste. 
Dette har vist seg hos brukere i form av perioder med uro og utagerende atferd. Avdelingen har 
fått gjentatte klager fra nabo. Som en konsekvens av dette er det nå kommet politianmeldelse på 
Nordreisa kommune.  
 
Avdelingen må finne løsninger som kan gi en bruker bedre oppfølging og kontinuerlig vurdere 
boforholdene. Dersom boforholdene må endres kan det bety økte kostnader i form av 
nattjeneste, tilsvarende 885.000.- Vi har pr. i dag ingen egnet bolig å tilby. Utfordringene vil 
fremdeles være rekruttering og stabilitet i personalgruppa. Tjenesten ønsker derfor å vurdere 
alternativer for å klare å snu denne utviklingen.  
  
Vi vet at stabilitet, kunnskap og forståelse for utviklingshemmedes funksjonsnedsettelser og 
samarbeid i personalgruppa vil skape forutsigbarhet og gi bedre tjenester for brukergruppa. 
Dette er viktige faktorer for å få til en velfungerende tjeneste. Det er behov for en stabil 
fagbemanning og samarbeid i tjenesten. Når dette svikter i form av høyt sykefravær og vansker 
med rekruttering vil en viktig plattform i tjenesten smuldre bort. Avdelingen har gjennom de 
siste to årene hatt kontinuerlig veiledning fra habiliteringsenheten ved UNN. 
 
Rekruttering av fagpersoner til avdelingen har vært vanskelig. Avdelingen har ingen 
”rekrutterings-pakke” å tilby ut over de vilkår som andre avdelinger og kommunen generelt 
tilbyr. Kommunen bør derfor vurdere tiltak i forhold til rekruttering av fagpersonell til denne 
brukergruppen. Pr. i dag finnes ingen midler til dette. Avdelingen har for eksempel lyst ut 
stilling uten helg for å kunne gi ansatte i redusert stilling mulighet til å øke sin stillingsprosent. 
Det var ingen søkere til stillingen. 
 
Høgegga boliger har de siste par år hatt økt fokus på arbeidsmiljø. Personalbasen er bygget ut og 
tilrettelagt slik at fysiske arbeidsforhold har blitt bedre. Det har vært samarbeidet med NAV 
arbeidslivssenter og avdelingen er nå inne i et samarbeid med Nord Troms Bedriftshelsetjeneste 
hvor avdelingen skal lage tiltaksplan for det neste året. Det har vært gjennomført 
medarbeiderundersøkelser hvor vi systematisk prøver å ta tak i forhold som kan gjøre 
arbeidsplassen bedre. Høsten 2011 vil det gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse. 
 
Sykefraværet har gått ned, men er fremdeles høyt. Nedgang i sykefravær skyldes i hovedsak at 
langtidssykemeldte er gått ut i permisjon eller sluttet. Dette medfører at avdelingen fortsatt 
mangler personale. I tillegg har avdelingen rullering av personell til andre avdelinger, ofte inn i 
ledige stillinger.  
 
Tjenestene som vurderes konkurranseutsatt kommer inn under ressurskrevende tjenester. Dette 
betyr at kommunen får dekt 80 % av utgiftene når kostnadene ved tjenestene overstiger 895.000 
etter at øremerkede tilskudd er fratrukket (591.000 pr. tjenestemottaker med diagnosen psykisk 
utviklingshemming, som er over 16 år). 
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Personalsituasjonen har krevd mye ressurser og kapasitet. Høgegga boliger har ikke kommet i 
gang med planlagte prosjekter og utviklingsarbeid, som for eksempel alternative 
arbeidstidsordninger (3-3-turnus). Fokuset har vært på å få ”hjulene til å gå rundt”.  
Ved å inngå avtale med private tjenesteleverandører for deler av tjenesten vil avdelingen kunne 
få mulighet til å bygge seg opp igjen.  
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Referat fra møte vedr. private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg 
Onsdag 30.06.11  
 
Tilstede: Viggo Døhl (for Christin Andersen), Ole Rødum, Ingunn Slotsvik (FO), Steinar 
Olsen (Fagforb.), Britt Bendiksen. Forfall: Bjørn Mikkelsen, Bodil Mikkelsen 
 
Agenda for møtet : 
1.Oppsummering av prosessen så langt 
2.Presentasjon av tilbud 
3.Gjennomgang av dokumenter 
4 Innspill til videre politisk behandling  
 

1. Kort oppsummering av prosessen siden sist møte 
 

Jf. Sak 14/11 Levekårsutvalget: Innstilling: Nordreisa kommune legger 
konkurransegrunnlaget ut på anbud. Ad-hoc gruppen sammemstiller og anbefaler fremtidige 
driftsløsninger som legges frem for politisk behandling. 
 
Kravspesifikasjon: 

 Kravspesifikasjonen ble utarbeidet av kommunens ansvarlige for Bo- og Omsorg 
 Kravspesifikasjonen består av 32 forespørsler som leverandørene svarte på 
 På grunn av anskaffelsens art ble kravspesifikasjonen utlevert til leverandører som 

underskrev en taushetserklæring. 
 Anskaffelsesprosedyre Konkurranse med forhandlinger  
 Konkurransen ble annonsert på Doffin 

 
Veien videre: 

 Laveste pris synes betydelig høyere enn det kommunen produserer for i dag. 
 Kommunen har problemer med kapasitet til å ivareta angjeldende klienters behov. 
 Kommunen må ta stilling om anskaffelsesprosessen skal gå videre eller stoppe her. 

 Konsekvenser 
 Problemer med rekruttering/bemanning 
 Anmeldt til Politiet  
 Kan ikke gi brukerne de tjenester de har krav på 

 
  
2. Gjennomgang av dokumenter i tilbudene 
 
Det ble satt ned ei gruppe bestående av Ole Rødum, Viggo Døhl, Christin Andersen, Bodil 
Mikkelsen og Britt Bendiksen. Gruppa gikk igjennom hvert punkt i kravspesifikasjonen 
og ga poeng til tilbyderne ut fra besvarelser i tilbudet. 
Besvarelsene på kravspesifikasjonen ble gjennomgått. 
Det er spesielt punktene 2, 9 og 22 i kravspesifikasjonen som er viktig for tillitsvalgte i 
forhold til lov og avtaleverk. 
 
Hovedtillitsvalgte påpeker at de burde vært med på denne delen av prosessen 
(gjennomgang av tilbud). 
Det ble i møtet sagt at vi kunne ta gjennomgangen av tilbudene på nytt, slik at 
hovedtillitsvalgte får anledning til å sette seg bedre inn i de ulike tilbudene i forhold til 
kravspesifikasjonen. Det ble konkludert med at dette ble vanskelig nå i ferietida, men 
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hovedtillitsvalgte ville komme med innspill som skal følge videre saksbehandling til 
politisk avgjørelse. 
 
3.Presentasjon av tilbud:  
 
Se vedlegg til mail fra Ole Rødum 30.06.11 ”presentasjon politikergruppen”. 
Konkurransen ble lagt ut på Doffin. Det kom inn 6 tilbud. Tjenesten gir ikke rett til 
momsfradrag for kommunen. 
 
4.Innspill til videre politisk behandling 

 
* Laveste pris i tilbudene er høyrere enn det kommunen produserer for i dag (se oversikt 
over tilbud i mail fra Ole Rødum). Det må likevel bemerkes at det er vanskelig å skille ut 
deler av tjenesten slik vi nå har gjort internt for å finne kommunens kostnader. Dette fordi 
tjenestene har vært overlappende og man har sett avdelingen under ett.  
 
* Kommunens kostnader på egne tjenester vil antakelig ligge mellom 3.7 mill og 4.2 mill 
avhengig av timepris, organisering, sykefravær og overtidsbruk. I tidligere utredning av 
kostnader ble det brukt en timepris på kr 314.- (gjennomsnitt lønn vernepleier, 
hjelpepleier, assistent) Gjennomsnittlig timepris er nå økt til  kr 338.22. (Detaljer i 
kostnader ble sjekket etter møtet) 
 
* Ved eventuelle kjøp av private tjenester må kommunen etablere et system for kontroll 
av økonomiske avtaler og kontraktsoppfølging. Økonomiavdelingen v/ kontroller må gi 
innspill på hvilke punkter som skal tas med for å gjøre kontrollen enklere. 
 
* Tillitsvalgte ber om at det etableres et kontrollsystem som kan etterleves og at dette tas 
med i kontrakten.  
Diskusjon rundt måling av kvalitet. Bl.a avviksregistrering og stikkprøver på 
dokumentasjon og arbeidstidsordninger kan være en del av kvalitetsmålingen. 
 
* Tillitsvalgte er bekymret for hvordan tjenestene skal ivaretas og de ansattes 
arbeidsvilkår. Det er muligheter for å kontakte andre kommuner som kjøper private 
tjenester for å høre om deres erfaringer. Det er likevel vanskelig å kunne si på forhånd 
hvordan omsorgstilbudet vil fungere i praksis, her har vi kun dokumentasjonen i tilbudene 
og referanser å forholde oss til. 
 
* Tillitsvalgte stiller spørsmål om grunnlag for privatisering av tjenesten. Mener at 
kommunen kan drive selv ved å innføre 3-3 turnus. Privatisering øker kostnadene. 
Tillitsvalgte sier videre at de ser problemene som er i dag, men stiller likevel spørsmål om 
det blir bedre for brukerne ved privatisering av tjenestene. 
 
* Tillitsvalgte mente de hadde for lite grunnlag for å komme med anbefaling til framtidig 
driftsløsning, men vil komme med et eget skriv som skal følge saken. 
 
* Det lages sak til politisk behandling hvor man ber kommunestyret avgjøre om 
anskaffelsesprosessen skal viderføres med forhandlinger med tilbydere eller om vi skal 
stoppe her.  

 
Ref. Britt Bendiksen 
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0 1:1

Mandag 14.02.11

FAGFORBUNDET

Hvis det skal konkurranseutsettes må det gjennomføres en anbudsrunde.

Når det gjelder vurderinger har Fagforbundet følgende kommentarer.

Trenges det private for å bygge opp kvalitet og stabilitet for brukere?

Har ikke kommunen denne kompetansen?

Hvordan skal private drive billigere en kommunen?

lnnspill vedrørende konkurranseutsetting av omsorgstjeneste i Nordreisa kommune.

Legger Nordreisa kommune for lite vekt på formalkompetanse,personlig

egnethet,samhandlingskompetanse og ydmykhet i forhold til brukernes behov?

Fagforbundet vil trekke inn noen momenter som vi mener er viktig å få klarlagt.

NuMML
SERV10EKONTORF

ClAdvihn.

Fagforbundet leser utkastet til saksfremstilling til politisk behandling som at Aleris BOl skal blir

tilbyder.

Hvem som blir tilbyder og hvordan de vil løse oppgaven kan vi ikke vite før driver er valgt.

Når kommunen ikke vet konsekvenser for brukere ved å privatisere,synes Fagforbundet at det er

merkelig at det foreslåes privatisering av tjenester.

De som eventuelt blir tilbydere skal ha en økonomisk gevinst. Hvordan skal de få dette til? Er det

ansattes lønn og pensjon som skal finansiere dette?

Det sies at private tilbydere ofte klarer å rekruttere å beholde stabilitet i sine tjenester fordi de har

anledning til å bruke flere attraktive virkemidler.

Arbeidslivet styres av arbeidsmiljøloven og avtaler. Turnus og andre virkemidler må ligge innenfor lov

og avtaleverk. Kommunen som tilsynsmyndighet har ansvar for at dette skjer.

Fagforbundet stiller dette spørsmålet da det i vurderingen nevnes som ett pluss i privat drift.

Hvor skal de private tilbydere ha sin virksomhet? Dette må avklares. Hvis private skal drive i samme

hus som kommunen driver vil det bli en vanskelig situasjon for arbeidstakerne.
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Når private drivere skal rekrutert arbeidstakere vil de gå etter de som oppfattes som best og stabile.

Kommunen vil da få større vanskeligheter en i dag med å skaffe seg disse, kommunen må rekrutere

av samme marked.

Hvordan blir situasjonen hvis private drivere skal trekkes inn i kommunens drift?

Da får de kommunale arbeidstakerne flere ting å forholde seg til.

De private med en vurdering som sier at de er bedre drivere en kommunen

Det innføres 3+3 turnus for halvparten av arbeidstakerne.

Andre halvdelen skal gå vanlig turnus.

Vil denne situasjonen skape en god arbeidssituasjon for kommumens ansatte?

Fagforbundet mener at ved å gjennomføre konkuranseutsetting vil kommunen få en dyrere tjeneste.

Kommunen kan drive like bra som private hvis kommunen er villig til å gjøre det samme i egen drift

som kommunen er villig til å betale private drivere for.

Fagforbundet vil at Nordreisa kommune satser på 3+3 turnusen på samme måte som Harstad.

Det er foretatt sluttevaluering av 3+3 turnus i Harstad, se utsendte dokumenter.

Det har hatt bare gode erfaringer så Fagforbundet vil oppfordre kommunen til å prøve 3+3 turnus før

vi går til de skritt å privatisere kommunale tjenester.

MVH

Steinar Olsen

HTV
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                                                                                                                      VEDLEGG 

 

 
SPESIELLE INNKJØPSVILKÅR FOR LEVERING AV BO OG 

OMSORGSTILBUD 

 

1. KONTRAKTENS OMFANG 
 
Kontrakten omfatter levering av bo og omsorgstilbud i Nordreisa kommune. 
 
Avtalen gjelder fra (fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving) med mulighet for 
prolongering ett år av gangen i ytterligere 2 år. 
 
Leverandør kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt uten 
godkjennelse fra Nordreisa kommune 
 

2. GENERELT 
 
Leverandør (fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving) er ansvarlig ovenfor eventuelle 
underleverandører. 
 
Kravet til tjenesten fremgår av konkurransegrunnlaget med kravspesifikasjon i vedlegg 3 og 
tilbud fra (fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving) . 
 

3. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 
 
3.1 Generelt 
For driften av tilbudet får leverandøren hele sitt økonomiske vederlag fra oppdragsgiver.   
 
3.2 Vederlag  
Vederlaget, enten det gjelder hoveddelen av kontrakten, opsjoner eller avtalte tillegg, 
inkluderer alle kostnader knyttet til den avtalte ytelsen.  
 
Kompensasjon for betalt merverdiavgift jf lov av 12.12.2003 nr 108 tilfaller leverandøren. 
 
Det årlige vederlaget som skal gjelde fra avtaleinngåelse og ut kontraktsperioden, avtales 
nærmere mellom partene, og skal for øvrig bygge på forutsetningene i konkurransegrunnlaget.             
 
Indeksregulering: 
Vederlaget første år av kontraktsperioden er fast. Etter 12 måneder kan det søkes om 
indeksregulering på bakgrunn av endringer siste 12 måneder. 
 

Side 286



Vederlaget justeres det enkelte år som følger: 
 25 % justeres med veksten i konsumprisindeksen siste 12 måneder. 
 75 % justeres med beregnet (makro)virkning av lønnsoppgjøret i kommunal sektor 

(primærkommunene). 

Justering av budsjett utover indeksjustering: 
Ved endringer av lover, forskrifter, skatter, avgifter (herunder MVA-reglene) eller nye pålegg, 
har leverandøren, i den utstrekning leverandøren får merkostnader som følge av slike forhold, 
krav på å få kompensert dette fullt ut av kommunen gjennom tilleggsmidler. 
Reduseres kostnadene som følge av slike endringer, har kommunen tilsvarende rett til å 
redusere overføringene til leverandøren. 

Justering som følge av aktivitetsendringer 
Endring i kostnadene som følge av aktivitetsendringer; endring i antall brukere eller annet, gir 
rett til forhandling om pris. En prisøkning, skal for å bli tatt til følge, ha sin årsak i reelle 
dokumenterte kostnader for leverandøren. 

 

3.3 Betalingsbetingelser 
Det faste vederlaget utbetales forskuddsvis pr. kvartal.  

3.4 Betalingsmislighold 
Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter 
ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100. 

4. FORCE MAJEURE, 
 
Partene skal i en force majeure situasjon umiddelbart komme sammen for drøftelser om og 
tilpasninger av utførelsen av oppdraget. Ved eventuelle tilpasninger av oppdraget har 
leverandøren krav på kompensasjon for eventuelle merkostnader dette vil medføre. 
  

5. FN´S BARNEKONVENSJON OG ILO-KONVENSJON NR. 138 
 
Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten 
omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FN`s 
barnekonvensjon og ILO-konvensjon nr. 138. Hvis det i løpet av kontraktsperioden kommer 
frem at det, til tross for denne forsikring, har vært benyttet ulovlig barnearbeid, vil dette bli 
vurdert som vesentlig mislighold av kontrakten. 

6. LØNN OG TARIFF 
 
Leverandør skal i tilbudet legge frem dokumentasjon som bekrefter at lønns – pensjon -og 
arbeidsvilkår er i samsvar med norske overenskomster, eks. tariffavtaler. 
 
Leverandør skal sørge for at ansatte og eventuelle innleide i egen organisasjon samt ansatte og 
eventuelle innleide hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- pensjons- og 
arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det distrikt 
der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at 
denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd.  
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Alle avtaler leverandør inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
 
Dersom leverandør ikke etterlever klausulen, har kommunene rett til å holde tilbake deler av 
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Nordreisa kommune kan 
holde tilbake et beløp tilsvarende ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. 
 
Leverandør skal på oppfordring fra kontrollmyndighet legge frem dokumentasjon for de 
lønns- og arbeidsvilkårene som benyttes. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underleverandører.  

7. UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT 
 
Leverandøren er ansvarlig for å sette seg inn i og overholde opplysningsplikten som etter 
ligningsloven  
§ 6-10 er pålagt kommunen, leverandøren selv og leverandørens eventuelle oppdragstakere. 
Leverandøren har plikt til fortløpende å sende kommunen kopi av opplysningene som blir 
innrapportert til skattemyndighetene etter ligningsloven § 6-10. Kopi kan sendes enten 
elektronisk via Altinn eller manuelt. 
 
Manglende overholdelse av opplysningsplikten er å anse som vesentlig mislighold av 
kontrakten mellom kommunen og leverandøren. 

8. KVALITET 
 
Tjenester som leveres skal være av førsteklasses kvalitet.  Leverandøren skal til enhver tid yte 
brukerne god service. 

9. ENDRINGER 

Hvis tjenester som omfattes av avtalen skal endres, skal kontrollmyndigheten informeres 
umiddelbart 
Eventuelle skriftlige endringer som avtales i ettertid mellom Nordreisa kommuen og 
leverandør vil komme i tillegg til denne avtalen. 

10. STATISTIKK 
 
(fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving) Bruk av tvang 

11. UNDERLEVERANDØRER 
 
Dersom leverandør i sitt tilbud inkluderer leveranser fra andre leverandører eller 
underleverandører, må leverandør selv stå ansvarlig overfor disse.  
 

12. MORARENTER 
 
Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, betales gjeldende morarente i henhold til “Lov 
om renter ved forsinket betaling mv.” av 17.12.76. 
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13. REKLAME/OFFENTLIGGJØRELSE 
 
Leverandøren skal ikke sende ut offentlig meddelelse eller offentliggjøre noe av  innholdet i 
denne kontrakt, med mindre kommunene har godkjent formuleringen av det som ønskes 
offentliggjort. 

14. DOKUMENTRANG 
 
1. Konkurransegrunnlag med vedlegg 
2. Tilbudet 
 
Det gjøres oppmerksom på at ev. bestillere i Nordreisa kommune ikke skal skrive under på 
andre avtaler som går på tevers med denne avtalen 

15. TVISTER 
 
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal gjøres etter norsk 
rett og med Nord-Troms Tingrett som verneting. 

16. MISLIGHOLD  
 
Mislighold fra leverandørens side gir Nordreisa kommune rett til heving av kontrakten uten 
kostnader. Dersom levering og utføring av tjenestene ikke er som forutsatt regnes det som 
mislighold. I tillegg til heving eller prisavslag, kan Nordreisa kommune kreve erstatning etter 
vanlige kjøpsrettslige regler. Ved mislighold av avtalen kan denne sies opp av begge parter 
med øyeblikkelig virkning.   
 
Oppstår det forhold i avtaleperioden som gjør avtalen urimelig for en av partene kan dette 
søkes løst ved forhandlinger. 

17. OPPSIGELSE  
 
1. Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. 
 
2. Ved mislighold av avtalen kan denne sies opp av begge parter med øyeblikkelig 

virkning. 
 
3. Som oppsigelsesgrunn regnes også at leverandøren i kontraktsperioden blir rettskraftig 

dømt for økonomisk kriminalitet, eller der eierne av selskapet blir dømt for tilsvarende 
forhold. 

18. VARIGHET 
 
Avtalen opphører automatisk (fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving), 
underforutsetning at den ikke er forlenget ihht. Pkt 30. 

19. PROLONGERING 
 
En eventuell prolongering må avtales senest 3 måneder før avtalens utløp. 
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20. AVTALEEKSEMPLARER  
 
Denne avtale er underskrevet i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.  

21. KONTAKTPERSONER 
 
Nordreisa kommune (fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving) 
For leverandøren: (fylles ut i forbindelse med kontraktsskriving) 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/733-2

Arkiv:                

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 20.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Samarbeidsavtale mellom Helsefakultetet ved UiT og kommunene i Nord-
Troms

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Brev fra fakultetet v / Arnfinn Andersen til Nord-Troms Regionråd
2 Samarbeidsavtale mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord 

og Lyngen

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø med formål:

- legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling, og bidra 
til å levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til 
landsdelene

- legge til rette gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det teoretiske 
grunnlaget og handlinger i praksis

- bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og 
helsetjenestene

Saksopplysninger

Helsefakultetet ønsker å inngå samarbeidsavtale med alle kommunene i Troms. Målsettingen er 
å styrke dialogen mellom helsefakultetet og kommunene. Helsefakultet ønsker å finne frem til et 
forum for å drøfte utfordringer når det gjelder kompetanse i regionen. 

Formålet med avtalene er å 
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- legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling, og skal 
videre bidra til å levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy 
kvalitet til landsdelene

- legge til rette gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det teoretiske 
grunnlaget og handlinger i praksis

- bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og 
helsetjeneste

Nord-Troms Regionråd har mottatt forslag til samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Regionråd 
(kommunene) og Helsefakultet UiT. Forslaget til samarbeidsavtale ble diskutert i regionrådet 
30.01.2012 og det ble fattet følgende vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms og det 
Helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø sendes kommunene til politisk 
behandling. 

2. Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene om å undertegne avtalen for å sikre 
praksisplasser for studentene og bidra til rekruttering av helsearbeidere i regionen. 

Kommunenes forpliktelser i avtalen er å:
- bidra til et godt samarbeid
- tilby gode praksisarenaer med gode arbeidsforhold og relevant erfaring
- stille med veiledere med autorisasjon. 
- tilrettelegge for internasjonalisering i utdanningene (praksisplass for utenlandske 

studenter)

Fakultetet forpliktelser i avtalen er å:
- bidra til et godt samarbeid 
- bidra med en koordineringsressurs for alle kommunene, satt til NTRS 
- opplæring/skolering av veiledere 
- tilrettelegge for internasjonalisering i utdanningene (studenter fra andre nasjoner)
- opprette eget felles samarbeidsorgan for alle kommunene fakultetet samarbeider med 

Vurdering

Nordreisa kommune og kommunene for øvrig, trenger langt flere helsefagarbeidere og 
høgskole/universitetsutdannede personell for å imøtekomme fremtiden behov og krav, både med 
tanke på demografi og statlige forventinger til kommunene. Det er derfor svært positivt at 
Universitetet ønsker å formalisere et samarbeidet om utdanning og praksisplasser med 
kommunene. 

For kommunenes del ligger der ingen kostnader i avtalen. Universitetet vil komme inn med 
ressurs for koordinering av praksisplassene som en del av Nord-Troms Studiesenter. I tillegg vil 
fakultetet tilby systematisk kompetanseoppbygging av veiledere i kommunene.

Avtalen omfatter ikke personell i legeturnus og fysioterapiturnus. 
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Til Nord-Troms regionråd

Kommunehelsetjenesten vil bli mer sentral i den fremtidige helsetjenesten, og tilgang på
helsepersonell til alle deler av tjenesten blir en flaskehals. For å møte disse utfordringer
ønsker Det helsevitenskapelige fakultet, som den mest sentrale utdanningsaktør av
helsepersonell til landsdelen, å styrke samarbeidet med kommunene med hensyn til både
utdanning ogforskning.

Det er bred politisk enighet om Målene i "Samhandlingsreformen". Sentrale mål i denne
reformen er;

Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av helsetjenesten gjennom
forpliktende satnarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp.
Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av
kommunehelsetjenesten.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og videreutvikles. Utredning og
behandling av hyppig forekommende tilstander skal desentraliseres der dette er mulig.

Regjeringen har utarbeidet en Nasjonal helse- og omsorgsplan for perioden 2011-2015.
Denne planen viser hvordan reformen skal gjennomføres. Som et ledd i dette arbeidet er det
blant annet utarbeidet ny Kommunal helse- og omsorgslov og ny Lov om folkehelse.

For å møte disse utfordringer ønsker Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i
Tromsø å styrke relasjonene med kommunene og kommunehelsetjenesten i form av en
konkret sarnarbeidsavtale. I Nord-Norge har vi mange og til dels små kommuner. For at
samarbeidspartene ikke skal bli for mange, for at Helsefakultetet skal kunne håndtere de og at
samarbeidet kan forankres i et tilstrekkelig bredt og faglig sterkt miljø ønsker vi å se på
mulighetene av å inngå avtaler med regionrådene.

Formålet med en slik konkret samarbeidsavtale er å styrke dialogen med kommune-
helsetjenesten og legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og
formidling. Partene forplikter seg til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre
sammenhengen mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

UiT og helseutdanningene har lange tradisjoner for å priorotere praksis i sine studietilbud og
en styrking av kommunehelsetjenesten i praksisstudiene blir viktig med tanke på at vi skal
utdanne for fremtidens helsetjeneste. Tromso kommune er var vertskommune og det var
naturlig å starte formalisering av et slikt samarbeid her. Samarbeidsavtalen med Tromsø
kommune vil danne mal for lignende avtaler med andre kommuner/regioner i landsdelen.

Vi onsker med dette å rette en foresporsel til deres regionråd om det også fra deres side er
ønskelig å se nærmere på mulighetene for å inngå en slik samarbeidsavtale. Vår dekan
Arnfimi Sundsfjord kommer gjerne til møte med regionrådet for å orientere nærmere om vårt
Helsefakultet og om hva en slik avtale kan innebære.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Andersen
Faglig rådgiver
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Nord-Troms Regionråd DA
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Samarbeidsavtale mellom kommunene;
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

(kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd)

og

Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
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Samarbeidsavtale mellom
Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

og kommunene; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen
(kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd).

Innledning
Samarbeidsavtalen bygger på bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15,
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og
omsorgstjenesteloven), Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64, samt Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni 2006.

Denne avtalen omfatter samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø
(Helsefak) og kommunene; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (kommunene
tilknyttet . Nord-Troms regionråd).

Formål
Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling,
og skal videre bidra til å levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til
landsdelen.

Partene skal bidra til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det
teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.

Partene har som siktemål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til
helsepersonell og helsetjeneste.

Utdanning
Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal tilby gode praksisarenaer for praksisstudier og annen
undervisning av studenter. Helsefak skal tilby helseutdanninger med et faglig nivå som samsvarer med
Regionrådet sitt behov for kompetent fremtidig arbeidskraft. For å overholde avtalens formål, stilles det
krav til godt samarbeid mellom universitetet og praksisfeltet.

Praksis utgjør et sentralt element i studentenes lærings- og kvalifiseringsprosess i utdanningslopet, og
studentene må få praksiserfaringer —og veiledning som gjør dem i stand til å utøve sin fremtidige
yrkesrolle på en faglig forsvarlig måte.

Praksisfeltet skal legge til rette for at studenten får gode fysiske arbeidsbetingelser, og gode muligheter
for erfaring med relevante praksissituasjoner og pasienter/klienter som utgangspunkt for teoretisk og
praktisk kunnskapsutvikling. Det stilles krav til veiledere og veilederfunksjonen både fra universitetet ffir,
praksisfeltet.

Praksisveileder må ha norsk autorisasjon innenfor aktuelt yrke, og må være faglig kvalifisert til å påta
seg veiledningsansvar. En praksisveileder kan ivareta veiledningsansvar for tlere studenter samtidig.
Utdanningen skal bistå praksisfeltet med behov for veileding og oppfølging av student. Det er ønskelig
at praksisveileder deltar på aktuell veilederopplæring i regi av fakultetet. Veileder skal sette seg inn i
aktuelle læringsmål for praksisperioden og ha fokus på å stimulere studentenes læringsutbytte. Veileder
har ansvar for faglig veiledning og evaluering av studentenes innsats og ferdigheter i praksis i samarbeid
med utdanningen. Evalueringene følger til enhver tid vedtatte retningslinjer.

2
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Helsefak plikter å gi veilederopplæring av god kvalitet, herunder tilstrekkelige opplysninger og
opplæring i skikkethetsvurderinger.

Partene vil legge forholdene til rette for at studenter tilknyttet videreutdanning/mastemtdanning skal
kunne jobbe med spesiake oppgaver basert på reelle caser/problemstillinger i kommunene.

Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd og Helsefak skal i samarbeid tilrettelegge for
internasjonalisering i utdanningene.

Helsefak vil legge til rette for å etablere kombinerte stillinger for fagutvikling der det synes
hensiktsmessig, samt for å knytte tettere forbindelser mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.

Forskning og utviklingsarbeid
Det skal arbeides aktivt for å legge til rette for godt forskningssamarbeid mellom partene, og det enkelte
forskningsprosjekt skal reguleres i nærmere avtalcr.

Formidling
Partene skal så langt det er praktisk mulig ha felles mål for å styrke rekrutteringen til
kommunehelsetjenesten, og skal videre synliggjøre felles forsknings-, utviklings- og
utdanningssamarbeid.

Samarbeidsorgan
Helsefak oppretter et eget overordnet samarbeidsorgan som er felles for alle kommuner fakultet
samarbeider med, og setter av egne midler som disponeres av samarbeidsorganet og som skal benyttes til
tiltak som fremmer samarbeidet mellom fakultetet og kommunene til styrking av praksisstudiene.
Mandat følger av egne retningslinjer.

Ansvar og forpliktelser
Partene har et felles ansvar for å realisere formålet i denne avtale.

Kommunene tilknyttet Nord-Troms regionråd skal stille praksisplasser til disposisjon for Helsefak slik
det fremgår av vedlegg I. Ved uforutsette situasjoner må kommunene og Helsefak i samarbeid forsøke å
tilrettelegge for omorganisering av praksisplassene. Partene skal gi varsel om ønsket regulering på et
tidligst mulig tidspunkt, og senest innen 6 maneder. Det er utarbeidet prosedyrer for slik
kommunikasjon, se vedlegg 2.

Helsefak skal gjennomføre studiene i overensstemmelse med studie- og rammeplaner, og skal legge til
rette for dialog med praksisfe1tet ved omfattende studieplanrevisjon.

Studenter som gjennomforer praksisstudier er å regne som arbeidstakere ved praksisinstitusjonen og
omfattes derfor av Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65 og av Lov om skadeerstatning
av 13.juni 1969 nr. 26.

Gjensidig informasjonsplikt
Partene skal så tidlig som mulig gjensidig undelTettehverandre om planer og tiltak som kan få innvirkning
partenes oppfyllelse av respektive forpliktelser etter samarbeidsavtalen og i nødvendig grad underrette hver
om vedtak som berører samarbeidet.
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Dersom det skulle oppstå en upåregnelig og særlig omstendighet som gjør det umulig for en av partene å
oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, skal den andre parten varsles som dette uten ugrunnet
opphold.

Tvistebestemmelser
Uenighet om tolkning av avtalen og faktiske endrete forutsetninger som påvirker avtalens omfang skal
søkes løst mellom partene gjennom drøftinger.

Varighet
Samarbeidsavtalen løper fra den er godkjent av begge parter og inntil den sies opp av en eller begge
avtaleparter, eller erstattes av ny avtale. Avtalen sies opp med minimum 9 —ni —måneders varsel, og får
virkning fra neste studieår. Ved vesentlige organisasjonsendringer i institusjonene, må avtalen revideres.

Tromsø den 	 Burfjord den 


Arnfinn Sundsfjord Jan Helge Jensen
Dekan Ordfører
Det helsevitenskapelige fakultet Kvænangen kommune
Universitetet i Tromsø

Storslett den  Skjervoy den 


Lidvart Jakobsen Torgeir Johnsen
Ordfører Ordfører
Nordreisa kommune Skjervoy kommune

Olderdalen den..... Hatteng den  Lyngseidet den

Bjørn In£,TeMo Sigmund Steinnes Sølvi Jensen
Ordfører Ordforer Ordfører
Kåfjord kommune Storfjord kommune Lyngen kommune
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Vedlegg 1

Oversikt over praksisplasser i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Storfjord og Lyngen fordelt på de enkelte studieprogram på Helsefak

INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG:
Ergoterapeututdanningen. (årlig opptak av 24 studenter)
2. år: 2 studenter i 8 uker om vinteren

Fysioterapeututdanningen - fulltidsstudiet (årlig opptak av 28 studenter)
2. år: 3 studenter i 7 uker om høsten.

Sykepleierutdanningen - fulltidsstudiet (årlig opptak av 100 studenter hvert år)
1. år: 2 studenter i 2 uker helsesøstertjeneste fordelt på fire perioder om våren.
3. år: 2 studenter i 10 uker psykisk helsearbeid i hjemmetjenesten både vår oa høst

Desentralisert/deltidsstudium DSU) (opptak 15 studenter fra det aktuelle området hvert 2. år i januar)
1. år: 15 studenter (7+8) i 2 uker helsesøstertjeneste fordelt på to perioder om våren

15 studenter i 8 uker grunnleggende sykepleie om høsten
3. år: 15 studenter i 9 uker eldreomsorg i institusjon eller hjemmetjenesten vår/høst

15 studenter i 9 uker psykisk helsearbeid i institusjon eller hjemmetjenesten vår/høst

Mastergrad i helsefag—studieretning psykisk helse (opptak av 40 studenter hvert annet år).
Neste studentkull som skal ut i praksis blir våren 2013

Mastergrad i helsefag—studieretning helsesøsterfag (opptak av 40 studenter hvert annet år)
1.år 6 studenter på ulike helsestasjoner i 4 uker om våren (2. semester)
2. år 6 studenter på ulike helsestasjoner i 6 uker om høsten (3. semester)

Videreutdanningen i kreftsykepleie (opptak av 24 studenter hvert 3. semester)
2. år 2 studenter i 6 uker på aktuelle praksis steder vår/høst (3. semester)

INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Integrert masterprogram i odontologi
4.år 2 tannlegestudenter utplassert i 4 måneder (høst)på bestemte tannklinikker i regionen.
5.år 2 tannlegestudenter utplassert i 2 måneder (vår) på bestemte tannklinikker i regionen.
3.år 2 tannpleierstudenter utplassert i 6 uker (høst) på bestemte tannklinikker i regionen.

FELLESMEDISIN
Profesjonsstudiet medisin (årlig opptak av 100studenter)
1. ar 100 studenter har to daaer observasjonspraksis hos fastleger. Her benyttes fastleger i hele

landsdelen, selv om de fieste får et tilbud i Tromsø
5. år 7 studenter har praksis i 8 uker hos fastleger i regionen

1NSTITUTTFOR PSYKOLOGI
Profesjonsstudiet i psykologi (årlig opptak av 34 studenter)
Sar ?'.'stademer i nind hos psykoko med selvstendi,i;eoppaver

5
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12.januar 2012

Vedlegg 2

Rutiner for kommunikasjon mellom Det helsevitenskapelige fakultet og kommunene Kvænangen,
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

I tråd med samarbeidsavtalen inngått mellom Det helsevitenskapelige fakultet og kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervoy, Kåfjorcl, Storfjord og Lyngen, etableres rutiner for
kommunikasjon mellom partene.

Når Hvem 'or hva
Mai Seksjon for utdanningstjenester ved Helsefak oversender en samlet

oversikt til kommunene over behov for praksisplasser basert på vedlegg 1.
Her skal det fremgå start og sluttdato for de enkelte praksisperiodene, samt
en oversikt over kontaktpersoner for de enkelte studieprogram.

8 uker før
praksis

4 uker før
praksis

2 uker før
praksis

Kommunene sender en samlet oversikt til Seksjon for utdanningstjenester
over fordeling av praksisplasser på de ulike avdelingene sammen med en
oversikt over kontaktpersoner.

Kontaktperson ved hvert enkelt studieprogram oversender, direkte til
aktuell kontaktperson ved praksisstedet, navnelister for de studenter som
skal ut i praksis, samt annen relevant informasjon, herunder opplysninger
om evalueringsrutiner og skikkethetsyurderinger. Dersom enkelte
studenter har spesielle tilretteleggingsbehov, må praksisfeltet få beskjed
om dette. Dersom eventuelle praksisplasser ikke benyttes, skal dette
spesifiseres eksplisitt. Informasjon med beskrivelse av praksisperioden av
betydning for oppsett av turnus og lignende (teoridager, arbeidskrav, osv)
skal også legges ved.

Kontaktperson på praksissted sender melding om infomøte, oppmøtetid og
sted til aktuell kontaktperson på fakultetet.

v/oppmøte på Kontaktperson på praksissted forestår velkomstinformasjon av
avdeling praksisstedet og opplyser hvem som er

praksisveiledere/kontaktsykepleiere

juni studieåret Seksjon for utdanningstjenester ved Helsefak sender ut informasjon om
før ? praksisveiledersamling/praksisopplæring

6
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/274-29

Arkiv:                

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 26.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Nasjonal transportplan 2014-23 -høring

Henvisning:
Nasjonal transportplan 2014-23

Vedlegg
1 Sammendrag Nasjonal transportplan 2014-23

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til høringsutkast til Nasjonal Transportplan. Nordreisa kommune 
krever at tiltaket tunell gjennom Sørkjosfjellet settes tilbake til opprinnelige planer med oppstart 
2013.

Saksopplysninger

Nasjonal Transportplan ble sendt ut på høring 29.februar 2012. Forslaget er utarbeidet av 
transportetatene (Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket) og Avinor. Troms 
fylkeskommune har i brev av 05.03.2012 bedt om høringsuttalelser fra kommuner og regionråd.

Samtidlig har de invitert til et dialogmøte i slutten av mars med kommunen er andre regionale 
aktører. Denne regionale høringsprosessen ses også i sammenheng med rullering av 
fylkesvegplan og fremtidig regional transportplan. Fylkeskommunen ønsker å skape rom og 
arenaer for konstruktive og målretta innspill fram mot fylkestingsbehandling i juni i år og 
endelig høringsuttalelse fra Troms. Endelig plan skal vedtas av Stortinget våren 2013.

Konkret til forslag som berører Nordreisa kommune:
I gjeldene Nasjonal Transportplan fra 2010-2018 ligger tunell gjennom Sørkjosfjellet inne med 
oppstart i 2013. 
I forslag til Nasjonal Transportplan for 2014-2023 er tiltaket tunell Sørkjosfjellet utsatt til 
perioden 2018-2023. Videre står det under kategori +45, dvs det kan bare gjennomføres hvis 
budsjettrammene utvides med 45 %.
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Vurdering

Sørkjosfjellet er en av strekningene på E6 med størst ulykkesfrekvens. Derfor var gleden stor da  
Nasjonal Transportplan fra 2010-2018 kom med planlagt oppstart av tunell gjennom 
Sørkjosfjellet i 2013. Statens vegvesen har siden det utarbeidet kommunedelplan, vedtatt i 2010 
og utarbeidet reguleringsplan for tiltaket. Denne ble lagt ut på høring i mars 2012 og forventes 
vedtatt i kommunestyret i juni 2012. 
Det var derfor med stor skuffelse vi leste forslaget til ny Nasjonal Transportplan der oppstart er 
forskjøvet til 2018. Dette virkes meningsløst når det nå er lagt ned så mye energi i utarbeidelsen 
av detaljplanene.
Kommunen har også, etter ønske fra Statens vegvesen, tatt over ansvaret for planleggingen av 
bruken av tunellmassene til samfunnsnyttige formål. Dette gjelder utvidelse området i Sørkjosen 
havn og utfylling til gang- og sykkelveger. Disse planene vil også måtte utsettes tilsvarende hvis 
dette forslaget blir stående.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1269-1

Arkiv:                Q03

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 07.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/12 Nordreisa driftsutvalg 20.03.2012
16/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra Øyvind Evanger Ap:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av 
personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende budsjett 
for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.

Øyvind Evanger sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av 
personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende budsjett 
for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.

Driftsutgifter veivedlikehold - Finansiering

Rådmannens innstilling

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 3, samt 
innkjøp/leasing utstyr og ansettelse personell etter dette alternativ.

5. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende budsjett 
for 2012.

6. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.
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Saksopplysninger

Brøyting av kommunale veier i inneværende kontraktsperiode har vært utført av eksterne 
entreprenører og av kommunalt ansatt personell.  I hovedsak er det sentrumsområdet som har 
vært brøytet i egen regi.  Disponibelt maskinelt utstyr har vært to hjullastere, en unimog og 
lastebil.  Siste år har i tillegg midlertidig personell utført noe brøyting, jfr budsjettbehandlingen 
for 2012 k.sak 72/11.  I tillegg disponeres en eldre unimog som reservekjøretøy.
Kommunalt personell utfører i tillegg til brøyting en del vintervedlikeholdsoppgaver som drift 
av stikkrenner, stikking, rydding av kryss, sandstrøing mv. Også vedlikehold av eget utstyr 
utføres av kommunens personell.  Kommunen har i dag 3 personer ansatt på vei, to av disse har 
hele stillinger og en person er ansatt i 100 % stilling i vinterhalvåret.
Eksterne entreprenører har i hovedsak brøytet distriktsveier og deler av sentrum.  Eksterne 
entreprenører utfører også andre oppgaver på bestilling fra kommunen.  Dette er oppgaver som 
ikke er eller har vært omfattet av brøytekontraktene.

Inneværende brøytekontrakter går ut i april 2012.  Nordreisa kommune har gjennomført
anbudskonkurranse for innkjøp av brøytetjenester for kommunale veier for neste periode på 5 år 
samt opsjon på et år.

Resultatet av anbudskonkurransen viser at kostnaden for vintervedlikehold øker med 23,9 % fra 
sesongen 2011/2012 til sesongen 2012/2013. Økningen utgjør kr 887.000 for første år av 
kontraktsperioden.  Påfølgende år justeres kontraktene i hht til SSBs kostnadsindeks for drift og 
vedlikehold av veier, vinterdrift.

I anbudskonkurransen er det satt en vedståelsesfrist på 90 dager.  Det innebærer at konkurransen 
må være avgjort og avgjørelsen meldt tilbyderne før 22. mai 2012.  Etter vedståelsesfristen er 
det forbudt å inngå kontrakter, en ny konkurranse må gjennomføres innen rammene gitt i 
regelverket om offentlige anskaffelser.

Vurdering

Regelverket om offentlige anskaffelser har som formål å sikre mest mulig effektiv ressursbruk 
ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.  Dette regelverket 
er lagt til grunn i saken.

Budsjettet for veivedlikehold må økes som følge av ny kontraktsperiode for brøyting av 
kommunens veier.  Fire alternative løsninger for finansiering av framtidig veivedlikehold er 
vurdert på bakgrunn av erfaringer og regnskap.

Alternativ 1:
Gjennomført anbudskonkurranse legges til grunn for vintervedlikeholdet i neste periode.
Økte kostnader for vintervedlikeholdet dekkes fullt ut.  Veibudsjettet må tilføres kr 887 000 for 
2013.  Budsjettet for 2012 må tilføres kr 380.000 for dekning av merutgifter for perioden 
oktober – desember 2012.
Alternativ 1 er brøyterutiner tilsvarende siste kontraktsperiode.

Alternativ 2:
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Lastebil med brøyteutstyr innkjøpt januar 2012 for leiepris brøyting av en rode vinter 2011/12,
utnyttes på aktuelle veier i kommunal regi.   Aktuelle roder har en kostnad på 1,061 mill for 
brøyting en vintersesong i hht gjennomført anbudskonkurranse.
Lastebilen kan også nyttes til arbeidsoppgaver innenfor vei både vinter og sommer i stedet for 
innkjøp av tjenester.  Slik bruk fordeler kapitalkostnader over hele året.
Forutsetning for dette brøytealternativet sammen med annet veivedlikehold, er at det ansettes
sjåfører/vedlikeholdsarbeidere.  Behovet vil være to halve stillinger i perioden oktober – april, 
samt en full stilling i perioden mai – september.  Samlet vil dette utgjøre to stillinger på hhv 
70,84 % og 29,17 %, sum 100,01 % stilling.
Kostnad for brøyting av aktuelle veier i egen regi, øvrig vinter- og sommervedlikehold på 
dagens nivå utgjør 0,866 mill.
Alternativ 2 medfører at veibudsjettet må tilføres kr 307.000 for 2013.  Merutgiften for perioden 
okt – des 2012 blir på kr 132.000 ved dette alternativet.

Alternativ 3:
Alternativ 3 er en utvidelse av alternativ 2.  I tillegg til egen bil, forutsetter dette alternativet 
leasing av bil.  Dette alternativet omfatter brøyting av flere veier enn alternativ 2.
Aktuelle roder for dette alternativet har en kostnad på 1,522 mill for brøyting en 
vintersesongsesong i hht til gjennomført anbudskonkurranse. 
Det er tatt med leasing av påbygg for septiktømming.  Dette innebærer fordeling av kostnader 
over hele året og på flere fagområder.
Forutsetning for dette alternativet, er ansettelse av sjåfører/vedlikeholdsarbeidere.  Behovet vil 
være tre deltidsstillinger i perioden oktober – april, samt to fulle stillinger i perioden mai –
september.  Samlet vil dette utgjøre tre stillinger, to på 80,75 % og en på 39,08 %, sum 200,58 
% stillinger.
Alternativ 3 medfører at veibudsjettet må tilføres kr 295.000 for 2013.  Merutgiften for perioden 
okt – des 2012 blir på kr 127.000 ved dette alternativet.
Alternativ 3 gir et overskudd på selvkostregnskap septik på kr 197.000 for 2012. 

Alternativ 4:
Alternativ 4 omfatter bruk av egen bil samt leasing av en bil kun for veivedlikehold.  Aktuelle 
veier som kan brøytes på dette alternativet har en kostnad på 1,522 mill for brøyting en 
vintersesongsesong i hht til gjennomført anbudskonkurranse. 
Kostnader for leasing kan ikke fordeles på flere fagområder.
Forutsetning for dette alternativet, er ansettelse av sjåfører/vedlikeholdsarbeidere.  Behovet vil 
være tre deltidsstillinger i perioden oktober – april, samt en full stilling i perioden mai –
september.  Samlet vil dette utgjøre tre stillinger, en på 80,15 % og to på 39,08 %, sum 119,83 
% stillinger.
Alternativ 4 medfører at veibudsjettet må tilføres kr 486.000 for 2013.  Merutgiften for perioden 
okt – des 2012 blir kr 208.000 ved dette alternativet.

Skjematisk framstilling av brøyteutgifter etter de ulike alternativ:

Eksisterende 
situasjon 2012

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4

Budsjett
beløp i mill

3,712 2012: 4,092
2013: 4,599

2012: 4,019
2013: 3,844

2012: 4,007
2013: 3,839

2012: 4,198
2013: 3,920

Stillinger 250 % 250 % 350,01 % 450,58 % 369,83 %

Kjøretøy 2 hjullastere
Unimog

2 hjullastere
Unimog

2 hjullastere
Unimog

2 hjullastere
Unimog

2 hjullastere
Unimog
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Lastebil
Unimog gml i 
reserve

Unimog gml i 
reserve

Lastebil
Unimog gml i 
reserve

Lastebil
Unimog gml i 
reserve
Leaset lastebil 
m/ påbygg

Lastebil
Unimog gml i 
reserve
Leaset lastebil 

Andre 
forhold

Septiktømming 
utføres i 
kommunal regi

Ut fra helhetlig vurdering av nivå på økte budsjettbehov, vil administrasjonen anbefale at 
veivedlikeholdet finansieres gjennom bruk av alternativ 3 som gir lavest økning i 
veivedlikeholdsbudsjettet. Dette alternativet gir også en tilleggseffekt med redusert gebyrnivå 
for slamtømming.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/331-1

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 13.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/12 Nordreisa Nærings- og kulturutvalg 09.02.2012
17/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Forslag til reglement for Nordreisa nærings og kulturutvalg

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forslag til reglement for Nordreisa nærings og kulturutvalg
2 Regler for kommunal sponsing
3 Plan for kommunalt utviklingsfond

Saksprotokoll i Nordreisa Nærings- og kulturutvalg - 09.02.2012 

Behandling:

1. Øyvind Evanger(AP) foreslo følgende:

Paragraf 2, første linje, foreslås endret til: 
Nærings og kulturutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte 
medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet.

Enstemmig vedtatt.

2. Lidvart Jakobsen (AP) foreslår følgende:
Nærings og Kulturutvalget får overflyttet ansvarsområder fra Reglement for Oppvekstutvalget, 
som gjelder:

 Lov om Kulturminner (Kulturminneloven)
 Tippeloven

Enstemmig vedtatt.

3. Lidvart Jakobsen (AP) foreslår følgende:
Lov om kirke og kirkegårder og stedsnavn foreslås overflyttet fra Oppvekstutvalget til 
Driftsutvalget.
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Enstemmig vedtatt.

Reglementet med endringsforslag.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Paragraf 2, første linje, endres til: 
Nærings og kulturutvalget skal bestå av 7 medlemmer. Der det skal være 5 politisk valgte 
medlemmer og i tillegg 2 valgt fra næringslivet.

Nærings og Kulturutvalget får overflyttet ansvarsområder fra Reglement for Oppvekstutvalget, 
som gjelder:
• Lov om Kulturminner (Kulturminneloven)
• Tippeloven

Lov om kirke og kirkegårder og stedsnavn foreslås overflyttet fra Oppvekstutvalget til 
Driftsutvalget.

Reglementet med endringsforslag bes vedtatt av Nordreisa kommunestyre.

Rådmannens innstilling

Reglementet bes vedtatt av Nordreisa kommunestyre.

Saksopplysninger

Nordreisa nærings- og kulturutvalg er et nytt utvalg og dermed kreves det ved lov at nytt 
reglement skal lages for utvalget.

Vurdering

Reglementet bes vedtatt i Nordreisa kommunestyre.
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§ 1 Hjemmel

Nærings- og kulturutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til 
Kommuneloven § 10.  

§ 2 Valg og sammensetning

Nærings- og kulturutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av 
kommunestyret. Flertallet, minimum 3 av medlemmene skal velges blant de faste- og 
vararepresentantene i kommunestyret. Nærings- og kulturutvalget skal ha 2 representanter fra 
næringslivet.  En fra næringsforeningen og en fra primærnæringen.  Disse velges av 
næringslivet selv. Næringslivets representanter blir medlemmer av utvalget med de samme 
rettigheter og plikter som de politiskvalgte.

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Er nærings- og kulturutvalget valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. 
Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt 
nestleder. Utvalget må tilfredsstille likestillingsloven krav om minst 40 % fra hvert kjønn.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde

Nærings- og kulturutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i 
forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, 
tilrettelegging og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur i tillegg til bygdedrakt 
og Nord-Troms museum. 

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor 
budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller 
vedtatt av kommunestyret. Nærings- og kulturutvalget gjør vedtak for sine saksområder 

Reglement for Nærings- og kulturutvalget i Nordreisa kommune Dok id: 

Dok type:
Politisk instruks

Utgave: 
1

Skrevet av: 
Beate Brostrøm

Gjelder fra Godkjent av Side nr:
3-3
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innenfor økonomisk ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av 
kommunestyret. Næringsplan skal være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling.

Innenfor sitt arbeidsområde skal nærings- og kulturutvalget arbeide med mål, strategier og 
kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
Nærings- og kulturutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser 
sine oppgaver innen nærings- og kulturutvalget ansvarsområder.

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen.

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende): 
 EØS-avtalens regler om statsstøtte.
 Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117)
 Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
 Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61.
 Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens 

plan- og næringsutvalg 7.4.2003
 Vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 77/96.
 Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01.

Nærings- og kulturutvalget er fondstyret for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. 
Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skriftlige. I 
delegerte saker er nærings- og kulturutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen 
er klageorgan. 

Saker der nærings- og kulturutvalget har avgjørelsesrett:
- Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor 

søknadssummen er over 100 000 kr jfr. delegasjonsreglement.
- Være fondstyre for nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for disse fondene.
- Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter 

departementets retningslinjer jfr. delegasjonsreglement.
- Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan.
- Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver.
- Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker jfr. 

delegasjonsreglement. 

Saker hvor utvalget har uttalerett:
- Plansaker innen næringssektoren
- Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
- Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.
- Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur.

Nærings- og kulturutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar 
for tjenestene som sorter under nærings- og kulturutvalget i kommunen, ihht kommunelovens 
§ 23.

Nærings- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè 2011-2015.
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§ 4 Mindretallsanke

I saker der nærings- og kulturutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av 
kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt 
frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 5 Nærings- og kulturutvalget

Nærings- og kulturutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen 
bestemmer, eller når minst 2 av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder.  
Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg 
skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på 
rådhuset til offentlig ettersyn, med mindre saker er unntatt offentlighet.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. Nærings- og kulturutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning 
avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har 
møte og talerett.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av nærings- og 
kulturutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside, med unntak av 
de saker som ligger under 

Møtene i nærings- og kulturutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av 
lover og regler. Nærings- og kulturutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører 
dersom hensynet til personvern, forretningsmessige hemmeligheter eller andre tungtveiende 
private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 6 Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen for nærings- og kulturutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller 
de han/hun bemyndiger, er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker 
som behandles. 
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§ 7 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet bes vedtatt av Nordreisa kommunestyre 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-169

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 07.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Kommunestyre vedtak 117/11 - Valg av tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for 
utførte vassdragstiltak 2011-2015 utgår

Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Innstruks for kommunalt tilsyn med sikringsanlegg mot flom, erosjon og skred - NVE
2 Særutskrift sak 93/03 - Delprosjekt Reisavassdraget - tiltak 1.3.2
3 Vedlegg sak 92/03

Rådmannens innstilling

Kommunestyrets vedtak PS 117/11 utgår. Tilsyn og vedlikehold for utførte vassdragstiltak blir 
ivaretatt administrativ i samarbeid med NVE.

Saksopplysninger

For sikringsanlegg mot flom, erosjon og skred med bistand fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), har kommunen ved et kommunevedtak forpliktet seg til å føre tilsyn 
med de ferdige anleggene innen sin kommune. Tilsynsansvaret er i følge kommunevedtaket
regulert i instruks fra NVE, og ivaretas av stillingshjemmel på teknisk avdeling.

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 15.12.2011 i PS 117/11 valg av medlemmer, og 
personlige varamedlemmer samt leder og nestleder til tilsyns- og vedlikeholds nemnd for utførte 
vassdragstiltak.

Vurdering

Da tilsyn og vedlikehold for utførte vassdragstiltak blir ivaretatt administrativ i samarbeid med 
NVE, er kommunestyrets vedtak PS 117/11 unødvendig og bør derfor vedtas utgått.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-97

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
19/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Valg av medlem til oppnevningsutvalget for konfliktrådet Troms 2011-2015

Henvisning til lovverk:
Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

Vedlegg
1 Info om oppnevning og vervet - Konfliktrådet
2 Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

 Medlem til oppnevningutvalget for Konfliktr¬det Troms 2011-2015
 Even P. Olsen (Krf) 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: 
Medlem til oppnevningsutvalget for konfliktr¬det i Troms 2011-2015
Even P. Olsen (Krf) 

Valgnemndas innstilling
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Saksopplysninger

Konfliktrådet har til oppgave å megle i konflikter som oppstår på grunn av at en eller flere 
personer har påført andre en skade, et tap eller annen krenkelse. Konfliktrådsmegling skal være 
et alternativ til vanlig strafferettslig behandling og til løsning av andre konflikter, ved at partene 
selv aktivt bidrar til å finne en løsning, hvor det tas hensyn til både skadevolderens og 
skadelidtes forhold. 

Konfliktrådsordningen er organisert i tre nivåer: konfliktrådene på lokalt nivå, sekretariatet for 
konfliktrådene på sentralt nivå og Justisdepartementet som overordnet ansvarlig organ. 

Det skal oppnevnes en eller flere konfliktrådsmeglere for hver kommune. Konfliktrådslederen 
fastsetter antallet meglere etter behov. Meglerne oppnevnes av et oppnevningsutvalg bestående 
av en representant utpekt av kommunestyret i den kommune valget gjelder, en representant fra 
politiet samt konfliktrådslederen. 

Even P. Olsen var kommunens representant i oppnevningsutvalget i perioden 2007-2011. 

Vurdering

Nordreisa kommune velger en representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet.
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1 Oppnevning av meglere i konfliktrådet. 

 

 

1.1 Oppnevningsutvalg 

I utgangspunktet skal alle kommuner ha egne meglere. Hver kommune har derfor sitt eget 

oppnevningsutvalg som består av en representant utpekt av kommunestyret, en representant 

for politiet og konfliktrådsleder.   

 

Ved uenighet avgjøres oppnevningen av meglere ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 

konfliktrådslederens stemme utslagsgivende. Konfliktrådsleder avgjør alene hvor mange 

meglere som skal oppnevnes. 

 

 

 

1.2 Formelle kriterier 

Vervet som megler er frivillig. 

 

For å kunne oppnevnes som megler må man ha fylt 25 år. 

 

Det er et krav til god vandel for å inneha verv som megler. Konfliktrådsloven § 4 annet ledd 

lyder:  

”Utelukket fra oppnevning er den som i løpet av de siste fem årene forut for 

oppnevningen er idømt betinget frihetsstraff, eller er idømt ubetinget frihetsstraff og 

ikke er løslatt, på prøve eller endelig, innen 10 år forut for oppnevningen”. 

 

Meglere må også være vederheftige, det vil si betalingsdyktige (solvente), som igjen 

innebærer at de må være i stand til å betale sine regninger etter hvert som de forfaller. Ett eller 

to enkeltstående mislighold betyr likevel ikke at en person ikke er vederheftig og dermed ikke 

kan være megler. 

 

Meglere må være valgbare ved kommunale valg. Bestemmelsene om hvem som er valgbare 

finnes i valgloven. Det er ikke krav om at meglerne må være norske statsborgere. 

 

 

 

 

1.3 Hva menes med kravet ”personlig egnethet”? 

I forskrift om megling i konfliktråd står det i § 6 at meglerne bør ha spesiell interesse fo r 

vervet og må være egnet til meglerrollen. De ledige vervene skal normalt kunngjøres, og 

interesserte skal vanligvis inngi skriftlig søknad til konfliktrådslederen.  

 

Siden det å være en god megler stiller krav til personlig egnethet mer enn til profesjonelle 

ferdigheter, er grundige intervjuer av aktuelle meglerkandidater viktig. Intervjuet har som 

formål å avdekke om kandidaten er egnet for vervet. Intervjuene kan foretas av 

konfliktrådsleder alene eller med flere i oppnevningsutvalget. Konfliktrådsleder kan også ha 

med andre støttepersoner i intervjuene. Disse vil i så fall ikke ha noen formell myndighet ved 

utnevnelsen av meglerne. 
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Når meglerkandidatenes egnethet vurderes, vektlegges deres muligheter til å videreutvikle 

følgende kvaliteter:   

 

Konflikttoleranse/positivt syn på konflikter  

Se konflikter som en mulighet for vekst og utvikling og ikke være redd for at partene 

uttrykker følelser og snakker åpent ut med hverandre. Tro på at mennesker selv er i stand til å 

løse sine konflikter. 

 

Trygghet 

Rolig og trygg fremtreden og evne til å lytte slik at partene klarer å snakke åpent. Stille 

spørsmål som bidrar til felles konfliktforståelse- og håndtering. Meglerrollen krever samtidig 

en viss autoritet. 

 

Empati  

Evne til å sette seg inn i andre menneskers opplevelser, tanker og følelser.  

 

Toleranse  

Respekt for andre menneskers synspunkter. Toleranse overfor andres holdninger, verdier og 

meninger, selv om de er forskjellige fra ens egne. 

 

Analytisk evne 

Tolke hver parts uttrykksformer samtidig som man må evne å se begge parter i et helhetlig 

perspektiv. Skille det vesentlige fra det uvesentlige i meglingssituasjonen. 

 

Tydelig språk og kroppsspråk 

Samsvar mellom det talte språk og kroppsspråk skaper størst trygghet for partene. 

 

Struktur og ryddighet 

Evne til å strukturere meglingssituasjonen. Det stilles også krav til ryddighet og struktur under 

hele saksbehandlingen. 

 

  

 

 

 

1.4 Sammensetning av meglerkorpset 

Ved oppnevning av meglere legges det vekt på at gruppa er bredt sammensatt med hensyn til 

både alder, kjønn, utdanning, yrke, erfaring og kompetanse. 

 

 

 

1.5 Oppnevningsperiode 

Meglere oppnevnes for fire år av gangen. Vanligvis gis en skriftlig bekreftelse på 

oppnevningen. Formelt er det ikke noe i veien for at en megler kan reoppnevnes for  

ytterligere en periode, men da etter en ny vurdering.  
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1.6 Kontrakt 

Det er ikke vanlig å inngå kontrakter med de oppnevnte meglerne. De fleste forhold som 

angår meglerne som for eksempel oppnevningsperiode, godtgjøring og dekning av utgifter er 

regulert ved oppnevningsvedtak, lov, forskrift og retningslinjer fra Justisdepartementet. 

Ønsker man å supplere disse kan det imidlertid være hensiktsmessig å inngå kontrakter. Noen 

kontrakter inneholder for eksempel punkter som omhandler meglers og konfliktrådsleders 

forpliktelser og ansvar i forhold til hverandre, og at felles meglersamlinger er å betrakte som 

obligatoriske.  

 

 

 

1.7 Må alle kommuner ha egen megler? 

I utgangspunktet er det ønskelig med meglere fra i hver kommune for å ivareta prinsippet om 

at meglerne skal ha lokal tilknytning. Det er imidlertid ikke alltid gjennomførbart. Noen 

interkommunale konfliktråd består av små kommuner med få eller ingen saker. For at 

meglerne skal få anledning til å utvikle seg i meglerrollen er det viktig at det er tilstrekkelig 

antall saker å megle i. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å oppnevne meglere som 

megler i flere kommuner.   

 

Oppnevningsutvalget står også fritt til å oppnevne meglere fra andre kommuner dersom det 

ikke har kvalifiserte søkere til meglervervet i en kommune.   
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Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

Kapittel I. Generelle bestemmelser 

 

§ 1. Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere 
personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. 

 

§ 2. Hvert konfliktråd skal ledes av en konfliktrådsleder. Konfliktrådslederen må være vederheftig 
og valgbar ved kommunale valg. Utelukket fra ansettelse som konfliktrådsleder er den som 

a) i løpet av de siste fem årene forut for ansettelsen er idømt betinget frihetsstraff, eller 

b) er idømt ubetinget fengselsstraff og ikke er løslatt, på prøve eller endelig, innen ti år forut for 
ansettelsen. 

       Staten har ansvaret for og dekker utgiftene til konfliktrådene. Nærmere regler om 
konfliktrådenes organisasjon og saksbehandling fastsettes av Kongen. 

       Loven gjelder også for Svalbard. Departementet kan gi forskrift om lovens anvendelse på 
Svalbard og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 

Endret ved lover 21 des 2000 nr. 121 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 21 des 2000 nr. 1357), 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 
2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), 4 juli 2003 nr. 75 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 901). 

 

§ 2a. 

Tilføyes ved lov 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 

 

§ 3. Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes av en 
representant utpekt av kommunestyret/kommunestyrene, en representant fra politiet og 
konfliktrådslederen. På Svalbard oppnevnes konfliktrådsmeglere av en representant utpekt av 
Longyearbyen lokalstyre, en representant for Sysselmannen på Svalbard og konfliktrådslederen. 
Oppnevnelsen gjelder for en periode på 4 år. 

Endret ved lover 21 des 2000 nr. 121 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 21 des 2000 nr. 1357), 15 juni 2001 nr. 66 (ikr. 1 jan 
2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 695), 4 juli 2003 nr. 75 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 901). 

 

§ 4. Vervet som megler i konfliktrådet er frivillig. Personer som har fylt 18 år kan oppnevnes. 

       Kravene til vederheftighet, valgbarhet og vandel etter § 2 første ledd gjelder tilsvarende for 
konfliktrådsmeglere. 

Endret ved lover 21 des 2000 nr. 121 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 21 des 2000 nr. 1357), 4 juli 2003 nr. 75 (ikr. 1 jan 2004 
iflg. res. 4 juli 2003 nr. 901). 

 

Side 1 av 2/d: LOV-1991-03-15-3 :d/ Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

07.03.2012http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/all/tl-19910315-0...
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-90

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
20/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Valg av Forliksråd 2013-2016

Henvisning til lovverk:
Domstolloven 
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Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:

Forliksråd 01.01.2013 – 31.12.2016
Medlemmer Varamedlemmer
Morten Fredriksen Marit Johanne Føre
Kai Øystein Olsen Jan Å. Tørrfoss
Hann Lill Henriksen Ole Martin Strøm

Formann: 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forliksråd 01.01.2013 – 31.12.2016
Medlemmer Varamedlemmer
Morten Fredriksen Marit Johanne Føre
Kai Øystein Olsen Jan Å. Tørrfoss
Hann Lill Henriksen Ole Martin Strøm

Formann: 

Vedlegg

1 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012

2 Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) kapittel 1. 
Forliksrådene

Valgnemndas innstilling

Forliksråd 01.01.2013 – 31.12.2016

Medlemmer Varamedlemmer

Formann: 

Saksopplysninger

I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange 
varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
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Kommunestyret velger et av medlemmene til formann.

Forliksrådsmedlemmene er dommere, og domsstollovens § 53 gjelder derfor også for dem: 
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som 
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg er det følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
 Vedkommende må ha fylt 25 år
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1.
 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som

behersker norsk skriftlig og muntlig godt. De som er utelukket til valg som lekdommer kan heller ikke
velges som medlemmer av forliksrådet.

Utelukket fra valg som forliksrådsmedlem på grunn av sin stilling er:
 Stortingets representanter og vararepresentanter
 Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor.
 Fylkesmenn og ass.fylkesmenn.
 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domsstolene
 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen
 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domsstoladministrasjonen og dens styre
 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 Kommunens administrasjonssjef (medlemmer av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller
gjennomføringen av valget.

Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
 Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år.
 Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39-39c
 Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre
 enn 15 år siden dommen var rettskraftig.
 Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden

dommen var rettskraftig.
 Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn

ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig ved etter
vedtakelsen.

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loen kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var
rettskraftig.

 Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av den subsidiære
fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. 
januar det påfølgende år. 

I forrige valgperiode har utvalget bestått av :
Medlemmer Varamedlemmer
Ole Martin Strøm Ann-Mari Nøkleby
Erna Ag Kai Øystein Olsen
Morten Frediksen Jan Åssvein Tørrfoss
Formann: Ole Martin Strøm.

Av faste medlemmer ønsker Morten Fredriksen gjenvalg, og av varamedlemmer har Kai Øystein 
Olsen gitt tilbakemelding på at han kan tenke seg å bli fast medlem og Jan Åssvein Tørrfoss kan 
tenke seg å fortsette som vararepresentant.
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Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger forliksråd bestående av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer for 
perioden 01.01.2013 – 31.12.2016. 

Kommunestyret velger også formann.
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DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMET%i

-

NORDREISAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

27 DES.2011
Kommunene,fylkeskommunene,fylkesmennene SAKS?,fl.

GOKNR

LOPENR. ARK.KOGE

Deresref. VårreL Dato
201107198- /1-IIH 15.12.2011

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012

Etterhøstenskommunevalgskaldet avholdesvalgavlagrettemedlemmer,meddommere,
skjønnsmedlemmer,forliksrådsmedlemmerogjordskiftedommere.
Domstoladministrasjonenforestårutsendelseavinformasjonomvalgavlagrettemedlemmerog
lekdommereved de alminneligedomstoler.

Vedlagtfølgeren redegjørelseforregleneomvalgavforliksrådsmedlemmerog
skjønnsmedlemmersomgjelderforkommendevalg,ognærmereomoppgavenetil
kommunene,fylkeskommuneneogfylkesmennenei denforbindelse.

Enoversiktoverdomstolenesønskermedhensyntilantallskjønnsmedlemmerforkommende
periodefølgerogsåvedlagt.Enkeltetingretterhar skjønnsmedlemmerfratofylker,og detteer
anmerketved de aktuelletingretter.Vigjørogsåoppmerksompåat Fredrikstadtingrettønsker
en økningi antallskjønnsmedlemmer,mensSør-Gudbrandsdaltingrett,Kristiansandtingrett
ogIndreFinnmarktingrettønskeren reduksjoni antallskjønnsmedlemmer.

Detunderstrekesfor øvrigat fylkeskonununenskalangihvilketfagdet enkelteskjønnsmedlem
er kyndigi når opplysningerom devalgteskjønnsmedlernmersendesinn.

id IrenHauged
ILUACtkeikLirÅ)

seniorrådgiver

Postadresse Kontoradresse Telefon- sentralbord
GullhaugTorg4a 22249090
0484OsloOrg. nr.:972417831

Telefaks
Saksbehandler
HeidIrenHaugerud
22245485

7d hilsen

,P19, GUL1/41.
tone Celius
avdelingsdirektør
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1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

1.1 Forliksrådets sammensetning mm

Omsammensetningenavforliksrådenebestemmerdomstolloven§27førstetil syvende
ledd:

"I hverkommune skal det være etforliksråd.

Forliksrådetskal ha tre medlemmeroglike mange varamedlemmer.Blant medlemmene
ogblant varamedlemmeneskal det værebådekvinner ogmenn. Varamedlemmene
tilkallesi den rekkefølgeoppnevnelsenviser.

Kommunestyretvelgeret av medlemmenetilformann. Har denneforfall, trer den av de
andresom er nevntførst i oppnevnelsenogsomkan gjøretjeneste,i dennessted.

Med samtykkefra departementetkan kommunestyretfastsetteat forliksrådetskal ha to
ellerflere avdelinger.Hver avdelingvelgesetterannet ogtredjeledd.Den eneformannen
velgessom lederfor domstolen.Den andreformannen, ellerde andreformennene i den
rekkefølgekommunen harfastsatt, er lederensstedfortredersom lederfor domstolen.

Arbeids-,skyss-ogkostgodtgjørelsetil medlemmeneogvaramedlemmenefastsettesi
samsvar medforskriftgitt av Kongen.For bestemtekommuner kan departementetfastsette
at formannen ogi tilfelleogsåde øvrigemedlemmeneskal ha et midlertidig
tilsettingsforholdetter tjenestemannsloven.

I lensmannsdistrikterer lensmannensekretariatfor forliksrådet.I namsfogddistrikterer
namsfogdensekretariat.I politistasjonsdistriktermedsivile rettspleieoppgaverer
politistasjonensekretariat.Kongenkan vedforskrzftgi regleromforholdetmellom
forliksrådetogsekretariatet.

Kommuner som har samme sekretariatfor forliksrådetogdessutenliggeri samme
domssogn,kan med tilslutningav minst 2/3 av hver av kommunestyrenesmedlemmer
beslutteå hafellesforliksråddersomkommunene samtidig er enigeom hvor mange
medlemmerogvaramedlemmerhver kommune skal velge,ogom hvordan det skal sikres
at det blant bådemedlemmeneogvaramedlemmeneer bådekvinner ogmenn. Felles
forliksrådkan opprettesuavhengigavfunksjonsperiodenetter§ 57."

1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem

Forliksrådsmedlemmerer dommere,og domstolloven§53gjelderderforogsåfor dem:
forliksrådsmedlemmermåværenorske statsborgere—mennellerkvinner—somer
vederheftigeog somikkeer fradømtstemmeretti offentligeanliggender.

Merknader

Buskerud63 Vestfold12

Oppland7 Buskerud30

Aust-Agder26 Vest-Agder74

Samtligefra Rogaland
Rogaland110 Hordaland4

Hordaland130 Sognog Fjordane7
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I tilleggoppstillerdomstolloven§ 56vissevilkårfor åkunnevelgestil
Nordland
Nordland

Ofoten tingrett
Rana tingrett

54
32




forliksrådsmedlem:
Nordland
Nordland

Salten tingrett
Vesterålentingrett

81
28




Vedkommendemå ha fylt25år
Troms Nord-Tromstingrett 37 30




Troms Senja tingrett 37 37 Vedkommendemåvære under70årvedvalgperiodensstart,jf.§ 70nr. 1
Troms Trondenestingrett 38




Annmark
Finnmark

Alta tingrett
Hammerfesttingrett

27
18




Somforliksrådsmedlemmerskalbarevelgespersonersomanses særskiltegnettil
Finnmark Indre Finnmarktingrett 22 18 oppgaven,og sombehersker norsk skriftligogmuntliggodt
Finnmark tht-Ftnnmark tingrett 37 37





Densomikkebor i kommunenkan nekte å ta i motvalg.




Etterdomstolloven§56førsteledd annetpunktumgjelderdomstolloven§71til§74
tilsvarendeforforliksrådsmedlemmer.Detteinnebærerat de somer utelukkettilvalg
somlekdommere,hellerikkekanvelgessommedlemmeravforliksrådet.




Domstolloven§ 71lyder:




"Utelukketpå grunn av stilling





Stortingetsrepresentanterogvararepresentanter





statsrådetsmedlemmer, statssekretærer,statsrådenespenonligepolitiske rådgivereog
ansatteved Statsministerenskontor





filkesmenn ogassisterendetlkesmenn





utnevnte ogkonstituertedommereogansatte ved domstolene





ansattevedpåtalemyndigheten,i politiet, kriminalomsorgenogpersonersom er tildelt
begrensetpolitimyndighet





ansatte iJustisdepartementet,PolitidirektoratetogDomstoladministrasjonenogdens
styre





ansatteogstudenter ved PolitihøgskolenogFengselsskolen





praktiserendeadvokaterogadvokaOcullmektiger





kommunens administrasjonssjef(medlemmeneav kommunerådet i kommuner med et
parlamentariskstyringssystem)ogandre kommunale tjenestemennsom tar direktedel
forberedelsenellergjennomføringenav valget."





Merknad:
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kvinner ogmenn. Dersomdet har vært opprykketterførstepunktum på den listensom har
fått færreststemmer,skjer opprykketfor varamedlemmenepå den listensom harfått nest
færrest stemmer. Vedstemmelikhetavgjøresdet ved loddtrekningpå hvilken liste oppykk
skal skje."

Etter kommunelovenkapittel6 er det fastsattgenerellebestemmelserforvalgtil
kommunalenemndermv.Dissereglenegjelderogsåforvalgavforliksråd,medde
avviksomfølgeravdomstolloven§§27og 57.Valgetskalsåledesholdessom
forholdsvalgnår minstett medlemkreverdet,og ellerssomavtalevalg.Bestemmelseni
kommuneloven§ 37nr. 4 omantallvaramedlemmerkommerimidlertidikketil
anvendelse,fordidomstolloven§27uttrykkeligbestemmerat det skalvære tre
varamedlemmer.

Særregeleni domstolloven§57tredjeleddomatkommunestyretenstemmigkan
fastsetterekkefølgenfor forliksrådsmedlemmer,har bakgrunni at forliksrådettil tider
gjenvelgesuten at en ønsker å endre rekkefølgen.Rekkefølgenhar betydningved
forfalltilforliksrådetsmøter.

Vedavtalevalggir kommuneloven§38nr. 3 tilfredsstillendesvarpåhvordanen
valgtekniskskaloppfyllekraveti domstolloven§27omat det bådeblantmedlemmene
og blantvaramedlemmeneskalvære bådekvinnerogmenn.Vedforholdsvalggir
imidlertidkommuneloveningenvalgtekniskløsningpåhvordankravetom
kjønnsfordelingskaloppfyllesdersomtre grupperingerikommunestyretvelgerhvert
sittmedlemog disseer avsammekjønn.Særregleromdette er derforinntatti
domstolloven§57.

1.3.2 Valg av formann rekkefølgen for de valgte medlemmer

Omvalgavformanni forliksrådetbestemmerdomstolloven§27atkommunestyret
velgeren avforliksrådsmedlemmenetilformann.Dennebestemmelsener slikå forstå
atkommunestyretførstvelgertre forliksrådsmedlemmermedvaramedlemmer,uten at
det avgjøreshvemsomskalværeformann.Deretterforetassærskiltvalgavformann
blantde tre forliksrådsmedlemmersomer valgt.Vedvalgetmåen gå fremetter de
alminneligeregler i kommunelovenkapittel6.

Valgetavforliksrådsmedlemmeravgjørdeninnbyrdesrekkefølgenavdevalgte
medlemmerogvaramedlemmer.Rekkefølgenhar betydningforhvemsomskal
fungerevedformannensellerandremedlemmersfravær,jf.domstolloven§27tredje
ledd.Denvilbestemmesnoeforskjelligetter somde er valgtvedforholdstallsvalgeller
vedavtalevalg.

"Slettingav skjønnsmedlemmerfra utvalget,jf § 14,foretas avtlkesrådmannen når et
skjønnsmedlemflytterfra tlket ellerfor øvrigvilkårenefor slettingforeliggeretter reglenei
domstolsloven§ 81. Før avgjørelsetreffes,skal vedkommendeskjønnsmedlemså vidt mulig
få høve til å uttale seg, oghan skal om muliggis meddelelseom resultatet.Reglenei
domstolsloven§ 82 om klage overuretteligføring mm ifortegnelsengjeldertilsvarende.
Klagengår til lagmannsretten.Istedenforet skjønnsmedlemsom erslettet,oppnevner
blkesrådmannen en annen.

Beslutningom endringeri skjønnsmedlemsutvalgetmeddelestingretteneog
jordskifteretteneiftlket og vedkommendelagmannsrett."

Merknad:

Avhensyntil at medlemmeneavskjønnsmedlemsutvalgetoftekanvære aktuellefor
oppnevningvedfleredomstoler,bør meldingom adresseendringerog
slettelsesgrunnerfravedkommende(ellerfrapårørende)somregelgis direktetil
fylkesrådmannen.Dersomvedkommendedomstolhar mottattopplysningomflytting
ellerslettelsesgrunner,bør det straksvidereformidlestilfylkesrådmannen.

Fylkesrådmannenskal informerede somvelgesomat de skalgimeldingomalle
endringeravbetydning.

2.3 Vandelskontroll

Omvandelskontrollfor valgavskjønnsmedlemmergjelderde sammelovreglersomfor
valgavmeddommereog forliksrådsmedlemmer.Viviserderfortilpkt. 1.2ovenfor.

Detvildavære fylkeskommunensombør foretaundersøkelseavforeslåttekandidater
ellervalgtemedlemmeravutvalgetmotstrafferegisteret.
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2.1.3 Innledende behandling - domstolenes og kommunenes oppgaver

Oppgave over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylker og domssogn følger

vedlagt.

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag tll fylkeskommunen, med gjenpart til

kommunene i domssognet. FordeIingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte

kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Det har vært noe

usikkerhet om domstolen selv skal utarbeide denne fordelingen. Departementet mener

det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på

forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene meddelelse. (Som legges

til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med

justeringer av antallet fra departementets side).

Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles

av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. pkt. 2.1.4.

Det samlete forslag bør inneholde ca 20 %flere navn enn det antall som skal velges. Om

ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for

uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved

forholdsvalg dersom det kreves).

Fortegnelsene over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåttes

navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted

og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke

dekkes av yrkesbetegnelsen, jf. pkt. 2.1.1.

2.1.4 FyrIkestingets oppnevning av utvalgene

Det mest hensiktsmessige vil være at valget foretas samtidig med valg av

lagrettemedlemmer, meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas

av det nye fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og

kommunene for innberetning av forslagene.

Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og

avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget forøvrig.

Ellers bør det som er sagt i brevet her gjelde så langt det passer.

2.2 Ajourføring og sletting i valgperioden - ny oppnevning

Dette er omhandlet i skjønnsprosessloven § 15, som lyder:

Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til

kommuneloven § 37.

Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a.

1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og

varamedlemmer

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes

rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen.

Om fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med dette, er det bestemt i

domstolloven § 58:

"Valgetinnberettestiltlkesmannen. Finner han valgetlovlig,Werdiger han oppnevnelse
for de valgteetterden rekkefølgesom erfastsatt ved valget.Ellerspåbyrhan at det i
fornødenutstrekningskal holdesnytt valg.

Fylkesmannenfører tilsynmedforliksrådetsvirksomhet."

Merknad:

Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og

kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er valgt, etter den rekkefølge

som ble bestemt ved valget.

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning

I visse tilfelle er det adgang til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer.

Reglene om dette er fastsatt i domstolloven § 59:

"Nåretforliksrådsmedlemellervaramedlemdørellerflytterfra kommunen, ellernår det
opplysesat vedkommendemangler noen av de betingelsersom er nevnt i §§ 53 eller56
første ledd,ellervedkommendeellersblir varigforhindretfra å gjøretjeneste,foretar
kommunestyretnytt valg av medlem ellervaramedlemfor den tid som er igjen. Valget
foretassomfiertallsvalg.

Kommunestyretkan tillate et medlem ellervaramedlemåfratre sin stillingfør tiden og
foretar i såfall nytt valg etter regleneiførste ledd.

Har noenforfallsåforliksrådet ikke kan holdebeslutningsdyktigmøte, kan ffikesmannen

oppnevnestedfortrederefor den enkeltesak ellerfor inntil tre måneder.Er det ikke tid til å
innhenteffikesmannens bestemmelse,kan toforrettendeforliksrådsmedlemmermidlertidig
tilkalleen stedfortredernår partene samtykker.
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Den som oppnevnessom medlemellervaramedlemetterdenneparagraf kommer i
rekkefølgeetterdemsom er oppnevnttidligere.Dersomdet holdesvalgpå nytt medlem
fordi formannen harfratrådt e.l., kan kommunestyretvelgenyformann uavhengigav
ffirstepunktum."

Merknad:

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges.

Behovet for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite

hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen

kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i

forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen.

Forutsetningen er at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs, at de

oppfyller vilkårene i domstolloven §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for § 59 fierde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at

det ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge formann uavhengig av den

rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven § 27 forstås slik at

kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn til

den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt. 1.3.2. Det samme bør også

gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og

det enkelte medlem er tjent med. Formannen har ofte en større arbeidsbyrde og et

større ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne til å lede forliks- og

domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente

forliksrådets syn før forslag fremsettes.

2. VALG AV SKIØNNSMEDLEMMER

2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene

2.1.1 Innledning skjønnsprosessloven § 14

Om oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) er det gitt

bestemmelser i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker

(skjønnsprosessloven) § 14, som lyder:

"Ihvertffike skal det være et utvalgav skjønnsmedlemmersom oppnevnesavtlkestinget
etterforslagfra tingretteneogfra kommunestyrene.Oppnevningenforetas innen 15.
oktoberåret etterhvert kommunestyrevalg,oggjelderfor fire årfra 1. januar det
påfølgendeår. Utvalgetskal ha så mange medlemmerfra hvert domssognsom
departementetfastsetter.Vedfastsettingenav antallet tas hensyntil hvor mange
skjønnssakerdet vanligviser i domssognet.

Vedoppnevningenskal det tas siktepå at utvalgetfår en allsidigsammensetning,ogat de
som oppnevneshar kyndighetpå et ellerfiere områdersom vanligvisberøresvedskjønn.
Reglenei domstolsloven§ 70, unntatt annet leddnr. 1 om øvrealdersgrense,og§§ 71-74
gjeldertilsvarende.Det samme gjelderrettentil fritak på grunn av u«ørt tjenesteetter
domstolloven§ 90første leddannetpunktum.

Fylkesrådmannenskal innen 1. novemberåret etterhvert kommunestyrevalgsende
oppgaveoveralle skjønnsmedlemmeri dethlkesvise utvalg til tingretteneog
jordskifteretteneitlket og til vedkommendelagmannsrett.Oppgavenskal inneholdeflalt
navn, adresse,fødselsnummer, eventuelltelefontil arbeidsstedogprivat, stillingogyrke,
samt angivelseav hva vedkommendeer særligkyndig i."

Merknad:

Det er fortsatt fylkestinget som skal velge skjønnsmedlemmer. Fylkestingets

kompetanse til å oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan

delegeres til fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til

kommunene. Fortegnelsen fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde de

samme opplysninger om de valgte medlemmene som en har bedt om i forbindelse med

forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det

første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes

særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.

For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig.

2.1.2 Vilkår for å kunne velges

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd innebærer at det, i tillegg til de

krav til faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal

gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for

skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre

aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for

skjønnsmedlemmer. Siden det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise

utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til "kommunen", "kommunestyret

og liknende forstås som henvisninger til de tilsvarende instanser i fylkeskommunen.

Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig samtnensetning av utvalget. Det må

særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i

bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin vit-ksomhet avhengig av

erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig

vekt ved valget.
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Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften)

Kapittel 1. Forliksrådene 

 

§ 1. Forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet 

       Forliksrådet driver mekling og avsier dom i saker hvor forliksrådet har domsmyndighet. 

       Sekretariatsfunksjonen for forliksrådet utføres av politiet som en sivil oppgave. I 
lensmannsdistrikt er lensmannen sekretariat for forliksrådet, i politistasjonsdistrikt med sivile 
rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat for forliksrådet, og i namsfogddistrikt er 
namsfogden sekretariat. 

       Sekretariatet skal utføre oppgaver og støttefunksjoner som naturlig er en del av 
sekretariatsoppgavene for en domstol. Forliksrådets leder kan innenfor dette saklige området 
instruere sekretariatet. Typiske sekretariatsoppgaver vil være: 

a) å motta forliksklager og tilsvar, herunder nedtegne muntlige forliksklager og tilsvar og 
veilede publikum, 

b) journalføring, beramming, innkalling av parter, forkynning av avgjørelser, arkivering og 
tilsvarende, 

c) deltakelse i forliksrådets møter for å ordne sakens dokumenter og renskriving av avgjørelser 
og forlik, 

d) å lage utkast til fraværsdommer og dommer avsagt på grunnlag av at innklagede i tilsvar har 
godtatt klagerens påstand, og å lage utkast til beslutninger om innstillinger etter tvisteloven § 
6-11. 

       Sekretariatet fører regnskap for forliksrådet og skal attestere og besørge anvisning av 
utbetalinger til forliksrådets medlemmer.  

0 Endret ved forskrift 18 april 2008 nr. 373 (i kraft 1 mai 2008). 

 

§ 2. Godtgjøring til forliksrådets medlemmer 

       For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to 
tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater mv. For andre saker utbetales en åttendedel av 
salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste 
godtgjørelse til fordeling på kr 20 000. Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet 
punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 
600 000 pr. kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd. 

       I særlige tilfeller kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. til forliksrådets 
medlemmer og varamedlemmer. Slik erstatning er begrenset til kr 750 pr. dag. 

       Departementet kan fastsette at det for enkelte forliksråd skal utbetales en fast årlig godtgjøring 
i stedet for godtgjøring pr. sak. 

       Dersom forliksrådets medlemmer og varamedlemmer ikke er enige om noe annet, skal 
godtgjøringen etter første ledd fordeles med en halvpart til forliksrådets leder og en halvpart til 
fordeling mellom forliksrådets to medlemmer, eventuelt til varamedlem som deltar i behandlingen 
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av saken. Bestemmelser om en annen fordeling av godtgjøringen mellom forliksrådets medlemmer 
skal oversendes forliksrådets sekretariat som grunnlag for anvisning etter § 1. 

       Nærmere regler om opptjening, beregning, anvisning og utbetaling av godtgjørelsen fastsettes 
av departementet.  

0 Endret ved forskrift 18 april 2008 nr. 373 (i kraft 1 mai 2008). 

 

§ 3. Utvalg av faste møtefullmektiger 

       Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer 
i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum 
skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være 
minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med 
minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 
medlemmer. 

       Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i 
utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av 
uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. 

       Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i 
henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av 
vedkommende part. 

 

Databasen sist oppdatert 6. mars 2012
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-99

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 18.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
21/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Valg av representant til styrene i Helse Nord RHF 2012-2014

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012 - 2014 forslag på 

kandidater

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:
Representanter til styrene i Helse Nord RHF 2012-2014
Geir Sagelv (H) 
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 
Sigrund Hestdal (Ap) 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representanter til styrene i Helse Nord RHF 2012-2014
Geir Sagelv (H) 
Torbjørn Evanger (Ap)
Siv Elin Hansen (Sv) 
Sigrund Hestdal (Ap)
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Valgnemndas innstilling

Saksopplysninger

Helse Nord RHF skal oppnevne nye styrer i helseforetakene, og ber i brev av 16.11.2011
kommunen om forslag på tre- fire kompetente kandidater.

I samme brev ber Helse Nord RHF om tilbakemelding på valgte kandidater innen 1.2.2012.  
Saksbehandler har snakket med kommunikasjonsdirektør, og han opplyser at det holder at 
forslag på kandidater sendes inn etter kommunestyremøtet 12.4.2012.

I perioden 2010-2011 var Geir Sagelv (H), Torbjørn Evanger, Siv Elin Hansen (Sv) og Sigrund 
Hestdal (Ap) foreslått som kandidater til Helse Nord RHF nye styrer i helseforetakene.

Styrene skal settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble
det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de
foreslåtte følkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene, omfatter både
personer med nåværende og tidligere politiske verv.

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner,
geografiske områder eller andre interessegrupper.

Vurdering

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet
og er store virksomheter i det norske samfunn, og erfaringer ved å innlemme folkevalgte i
styrene er bl.a. at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessig forståelse.
På denne bakgrunn bør det sendes inn forslag på kandidater til styrene i Helse Nord RHF ,
Tre- fire kandidater velges blant nåværende eller tidligere folkevalgte.
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•
HELSE 9.• NORD

Sametinget
Kommunene i Universitetssykehuset Nord-Norge
HFs lokalsykehusområde
Troms fylkeskominune
Finnmark fylkeskommune
Nordland fylkeskommune

NORDREiStiKOMMUNE
SERVICEKONTORET

NOV,2011

S SN

DOK.NR

LOPENFI I ARK KODE

Deres ref.: Vår ref.:Saksbehandler/dir.tlf.:Sted/dato:
2011/299 /012Kristian Iversen Fanghol, 75512911Bodø, 16.11.2011

Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012 - 2014.
Forslag på kandidater.

De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2010, og med en
funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april 2012. Vi
vil med dette be Sametinget, kommunene i Universitetssykehuset Nord Norge HFs
lokalsykehusområde, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune om forslag til kandidater
blant nåværende eller tidligere folkevalgte. Forslaget skal sendes Helse Nord RHF innen 1.
februar 2012.

Styrenes rolle og sammensetning
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Det er Helse Nord
RHF som oppnevner styrene for helseforetakene. Helseforetaksloven og forarbeider til denne
setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og
omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de
helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at
ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse,
gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrenemå settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble
det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de
foreslåtte følkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene,omfatter både
personer med nåværende og tidligere politiske verv.

Sammensetning av styrene - kompetansebehov
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner,
geografiske områder eller andre interessegrupper.

Helse Nord RHF
Sjøgata 10
8038 Bodø

Postadresse:Telefon: 75 51 29 00E-post:postmottak@helse-nord.no
8038 BodøTelefaks: 75 51 29 01Intemett:"w.helse-nord.noOrg.nr: 883 658 752Side 364
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Prosess
Det skal oppnevnes nye styrer for perioden 2012 —2014. Oppnevning skjer i foretaksmøter for
helseforetaket i løpet av mars/april 2012. Sametinget, kommunene i Universitetssykehuset Nord
Norge HFs lokalsykehusområde, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune inviteres hver
til å foreslå tre - fire kandidater.

Navn på kandidater, partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse bes sendt: ostmottak helse-
nord.no innen 1. februar 2012. De foreslåtte kandidatene vil så få en egen henvendelse fra Helse
Nord RHF der ytterligere opplysninger ønskes registrert.

Har dere spørsmål om gjennomføring av prosessen så kan dere ta kontakt med
kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol 95076075 eller på e-post: kif helse-nord.no

Med vennlig hilsen

_
Bjørn Kaldhol (sign) Lars H. Vorland (sign)
Styreleder Adm. direktør

Kopi: Helseforetakene

Eiero nevnte st remedlemmer UNN HF 2010 - 2012:

Jorhill Andreassen leder (H) Lenvik
Hanne C S Iversen (Frp) Harstad
Erik Arne Hansen Bodø
Ingunn Heggheim Alta
Ottar Skjellhaug (A) Fauske
Olav Helge Førde Tromsø
Svenn A. Nielsen (A) Tromsø
Åse Berit Vrenne (SV) Narvik
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-173

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 13.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
22/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett for resten av perioden 2008-2012

Henvisning til lovverk:
Lov om domstolene

Vedlegg
1 Lov om domstolene

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:
Suppleringsoppnevning av lagrettmedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett
for perioden 2008-2012:
Sissel Skogvold
Olaf Skogmo

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Suppleringsoppnevning av lagrettmedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett
for perioden 2008-2012:
Sissel Skogvold
Olaf Skogmo

Valgnemndas innstilling
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Saksopplysninger

Ved lov av 15. juni 2007 nr. 38 ble det vedtatt nye bestemmelser i domstolloven vedrørende 
lekdommere og lagrettemedlemmer ved de alminnelige domstolene. Bestemmelsene trådte i 
kraft 1. juli 2007 og inneholdt bl.a. ny måte for beregning av behovet for lagrettemedlemmer. 
Antallet lagrettemedlemmer/meddommere ble derfor gjennomgående redusert, i forhold til 
sakstall i lagsognet og innbyggertallene i kommunene. Det ble spesielt lagt vekt på at hvert 
medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.

Hålogaland lagmannsrett har ved en gjennomgang av uttrekk og tjenestegjøring av 
lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagdømme funnet ut at det enkelte 
utvalgsmedlem i Troms fylke i gjennomsnitt har deltatt i 3,2 saker i 2011. tallet er så høyt at 
flere av lagrettemedlemmer/meddommere søker fritak, noe som ofte gjør det vanskelig å finne 
lagrettemedlemmer/meddommere i lagsognet utvalg som kan gjøre tjeneste.

Hålogaland lagmannsrett ber på grunnlag av ovennevnte Nordreisa kommune om 
suppleringsoppnevning av 2 lagrettemedlemmer/meddommere, hvorav 1 kvinne og 1 mann for 
resten av inneværende valgperiode. Det skal ikke velges varamedlemmer.

Vurdering

Nordreisa kommune velger 2 lagrettemedlemmer/meddommere, hvorav 1 kvinne og 1 mann for 
resten av perioden 2008-2012.
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Lov om domstolene (domstolloven).

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

0 Overskriften endret ved lover 14juni 1985 nr. 71 , 27 juni 1986 nr. 48 , 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg.
res. 15 juni 2007 nr. 654 ). Jf. lover 17 juli 1925 nr. 11 § 11, 21 des 1979 nr. 77 § 8 .

§ 64. II hvert lagsogn 2 skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av lagrettemedlemmer og
meddommere, ett for kvinner og ett for menn.

Lagmannsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert
medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler lagmannsrettens leder
utvalgsmedlemmene mellom lagsognets kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel
ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det året valget foretas, jf. § 66 , underretter
lagmannsrettens leder kommunene om fordelingen.

0 Endret ved lover 19 juni 1947 nr. 4, 14juni 1985 nr. 71 , 6 des 1991 nr. 80 , 23 juni 1995 nr. 34 , 15 juni 2007
nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25 juni 2010 nr. 47 .

1 Jf. lov 1juni 1917 nr, 1 § 14.

2 Jf. § 16 .

§ 65. 1I hvert domssogn 2 skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for
kvinner og ett for menn.

Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert
medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler domstollederen utvalgsmedlemmene
mellom domssognets kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem
i hvert utvalg. Senest 1. mars det året valget foretas, jf. § 66 , underretter domstollederen
kommunene om fordelingen.

0 Endret ved lover 2 juni 1995 nr. 26 (ikr. 1 aug 1995), 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007
nr. 654 ), 25 juni 2010 nr. 47 .

1 Jf. lov 1juni 1917 nr. 1 § 14.

2 Jf. § 22 .

§ 66. Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av
kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1.juli året etter hvert kommunestyrevalg,
og gjelder for fire år fra I. januar det påfølgende år.

Er en kommune delt mellom flere domssogn, I velges medlemmer til utvalgene særskilt for
hver del av kommunen blant dem som er bosatt i vedkommende del. Bestemmelsene i §§ 64 og
65 , begges annet ledd, og § 76 får i slike tilfeller tilsvarende anvendelse for så vidt angår de

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/1ex/lov/n1/t1-19150813-005-005.html 24.02.2012
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enkelte deler av kommunen. Sletting etter § 76 skal også foretas når noen som er innført i
fortegnelsene, ikke er valgbar etter dette ledd første punktum.

Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, skal det for den tiden som gjenstår av
perioden, foretas særskilte valg som nevnt i annet ledd første punktum. Valget foregår da etter
nærmere regler som fastsettes av Domstoladministrasjonen. 2 Fra delingen opphører
funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra kommunen.

Endret ved lover 4 des 1964 nr. 2 , 13 juni 1969 nr. 25 , 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1juli 2000 if1g. res. 28 apr 2000
nr. 366 ), 15juni 2001 nr. 60 (ikr. 1 nov 2001 if1g.res. 15 juni 2001 nr. 618 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli
2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25 juni 2010 nr. 47 .

1 Jf. § 22 ,

2 Se kap. 1 A.

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til
utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først beregnet, kan
domstollederen bestemme at det skal velges flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden.
Domstollederen fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom
kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.

Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra domstollederen er
mottatt. Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer.

0 Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 , tilføyd igjen ved lov 25 juni 2010 nr. 47 .

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at
de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til
å foreslå kandidater til valget.

0 Endret ved lov 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 if1g. res, 15 juni 2007 nr. 654 ).

Fonnannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget,
avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67 . Forslaget
legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som
har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Etter å ha avgj ort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen
som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert
av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65 .

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.

0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 14juni 1985 nr. 71 , 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 if1g.res. 15juni
2007 nr, 654 ).

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/1ex/lov/n1/t1-19150813-005-005.html 24.02.2012

Side 369



LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 3 av 6

§ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen.
Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer,
telefonnummer, yrke og stilling.

Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert
kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt.
Domstoladministrasjonen 1kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 , 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25
juni 2010 nr. 47 .

1 Se kap. 1 A.

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til
oppgaven.

I tillegg må vedkommende

være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 1

ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,

ikke være under offentlig gjeldsforhandling 2 eller konkursbehandling 3 eller i
konkurskarantene, 4

stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

være statsborger 5 i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 6
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

0 Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 22 mai 1981 nr. 27, 23 juni 1995 nr. 34 , 2 juni 1995 nr. 26 (ikr. 1 aug
1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 514 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).

1 Jf. § 66 .

2 Jf. kkl. forste del.

3 Jf. kkl. annen del.

4 Jf. kkl. §§ 142 flg.

5 Jf. lov 10juni 2005 nr. 51 .

6 Jf. lov 16jan 1970 nr. 1 .

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

Stortingets representanter og vararepresentanter,

statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte
ved Statsministerens kontor,

fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,

utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet,

ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen I og dens styre,

ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,

praktiserende advokater og advokatfullmektiger,

http://websir.lovdata.no/egi-lex/wiftmrens?0/1ex/lov/nl/t1-19150813-005-005.html 24.02.2012
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9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 , 23 juni 1995 nr. 34 , 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1jan 2002 iflg. res. 14
des 2001 nr. 1416 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15juni 2007 nr. 654 ), 25 juni 2010 nr.
47 .

1 Se kap. 1 A.

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven I §§ 39 - 39 c,

den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start
er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 2

den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig, 2

den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var
rettskraftig eller vedtakelsen,

den som har fått betinget påtaleunnlatelse 3 eller domsutsettelse 4 for et forhold som etter
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10
år siden avgjørelsen var rettskraftig. 2

Dom på samfunnsstraff 5medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del
for seg etter første ledd.

0 Endret ved lover 17 juli 1925 nr. 6, 21 juni 1963 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71 , 6 des 1991 nr. 80 , 23 juni 1995 nr.
34 , 15juni 2001 nr. 62 (ikr. 1 nov 2002 iflg. res. 7 mai 2002 nr. 421 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg.
res. 15 juni 2007 nr. 654 ). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret
ved lov 19 juni 2009 nr. 74 .

1 Lov 22 mai 1902 nr. 10 .

2 Se strpl. § 50 .

3 Jf. strpl. § 69 .

4 Jf. strl. 1902 § 52 ; strl. 2005 §§ 60 og 61 (ikke ikr.).

5 Jf. strl. 1902 § 28 a ; strl. 2005 kap. 8 (ikke ikr.).

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72 .

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 , 23 juni 1995 nr, 34 , 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. I juli 2007 iflg. res. 15juni
2007 nr. 654 ).

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddommere i to perioder tidligere.

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifirnrens?0/1exilov/n1/t1-19150813-005-005.html 24.02.2012

Side 371



LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 5 av 6

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.

0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3 , 14 juni 1985 nr. 71 , 27 juni 1986 nr. 48 , 23 juni 1995
nr. 34 , 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1jan 2002 ifig. res. 14 des 2001 nr. 1416 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).

De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som
lagrettemedlem eller meddommer.

0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3 , 14 juni 1985 nr. 71 , 27 juni 1986 nr. 48 , 23 juni 1995
nr. 34 , 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1jan 2002 if1g. res. 14 des 2001 nr. 1416 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007
iflg. res. 15juni 2007 nr. 654 ).

Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens administrasjonssjef
slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke oppfyller
valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72 . Utvalgsmedlem som flytter til en annen kommune i sognet,
overføres til fortegnelsen for den nye kommunen.

Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra
utvalget.

Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som mener seg
urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen til den domstolen som
fortegnelsen gjelder. Domstolen treffer sin avgjørelse ved kjennelse.

Endelig beslutning om sletting etter paragrafen her meddeles domstolen uten opphold.

0 Endret ved lover 14juni 1985 nr. 71 , 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25
juni 2010 nr. 47 .

Kongen kan gi forskrift om at Domstoladministrasjonen I hvert halvår skal kontrollere om
medlemmene av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere og skjønnsmedlemmer er
innført i fortegnelsen i strid med § 72 , herunder om adgang for Domstoladministrasjonen til å be
om opplysninger fra strafferegisteret.

0 Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilferyd igjen ved lov 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 if1g. res. 15juni
2007 nr. 654 ).

1 Se kap. 1 A.

Når retten fmner at noen med urette er innført i fortegnelsen eller skulle vært slettet etter
§ 76 , skal domstolen av eget tiltak slette vedkommende fra fortegnelsen. Beslutningen kan
bringes inn for overordnet domstol. Kommunen varsles om slettingen.

0 Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilfeyd igjen ved lov 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni
2007 nr. 654 ).

littp://websir.loydata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/1ex/lov/n1/t1-19150813-005-005.html 24.02.2012
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(Opphevet ved lov 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15juni 2007 nr. 654 ).)

(Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 if1g.res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

(Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

(Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr, 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

(Opphevet ved lov 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

(Opphevet ved lov 15juni 2007 nr. 38 (ikr. 1juli 2007 iflg. res. 15juni 2007 nr. 654 ).)

§ 84a. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

Sist oppdatert 23. feb 2012

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/1ex/lov/n1/t1-19150813-005-005.html 24.02.2012
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-167

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 01.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
23/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Søknad om fritak fra lederverv Rådet for funksjonshemmede Nordreisa 
kommune

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven 

1 Angående leder i funksjonshemmedes råd

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:
Valgnemnda imøtekommer søknaden fra Anny Jorun Skjervø, og anbefaler kommunestyret å gi 
fritak fra ledervervet ut valgperioden 2015.
Ny leder for rådet for funksjonshemmede for resten av valgperioden 2015: Harry Kristiansen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda imøtekommer søknaden fra Anny Jorun Skjervø, og anbefaler kommunestyret å gi 
fritak fra ledervervet ut valgperioden 2015.
Ny leder for rådet for funksjonshemmede for resten av valgperioden 2015: Harry Kristiansen

Valgnemndas innstilling
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Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 20.10.2011 i sak 60/11 følgende:

Rådet for funksjonshemmede 2011 – 2015
5 medlemmer/varamedlemmer
Faste representanter: Personlig varamedlemmer:
Anny Jorun Skjervø Oddbjørg Ulriksen
Harry Kristiansen Arvid Tvedt
Bergsvein Killi Sigmund Henriksen
Siv Elin Hansen (Sv) Svein Arne Gustavsen (Ap)
Birger Solbakken (Frp) Hanne B Kalseth Sandøy (Sp)

Leder: Anny Jorun Skjervø
Nestleder: Birger Solbakken (Frp)

Anny-Jorunn Skjervø skriver i brev av 27.11.2011 at hun er blitt valgt som leder mot sin vilje, 
og hun opplyser at hun ikke har kapasitet til å inneha ledervervet, men gjerne sitter som 
styremedlem i rådet.

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad.
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle
de plikter vervet medfører. 

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 pkt.3 Opprykk og nyvalg. 
«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.»

Vurdering

Anny-Jorunn Skjervøs søknad om fritak fra ledervervet kommer innunder Kommunelovens §§ 
15 og 16 som åpner for fritak for den som ”ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.” I kommentarene til bestemmelsen heter det at 
fritaksgrunn vil i første rekke være søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  På bakgrunn av 
forannevnte anbefales det at søknaden fra Anny-Jorunn Skjervø imøtekommes. Saken legges 
frem for valgnemnda før kommunestyret foretar endelig avgjørelse. 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-177

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 03.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
24/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Valg av medlem og vara til styret i NORDTRO A.S

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Varsel om generalforsamling 2012
2 Vedtekter Nordtro A.S per 2011

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Nordtro AS
Styremedlem
Tone Gamst (H) periode: 2012-2014

Varamedlemmer:
Tanja Veronika Birkeland (Sp) periode: 2012-2013
Bjarne Josefsen (H) periode: 2012-2013

Valgnemndas innstilling

Styret i Nordtro AS
Styremedlemm
Tone Gamst (H) periode: 2012-2014

Varamedlemmer:
Tanja Veronika Birkeland (Sp) periode: 2012-2013
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Bjarne Josefsen (H) periode: 2012-2013

Saksopplysninger

NORDTRO A.S, og har som formål at man i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser 

legger forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i 

aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro AS skal bidra aktivt til 

næringsutvikling i regionen.

Nordreisa kommune eierandel er på 51 %.

Nordtro A.S ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamenn.  4 av 
styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år, dog slik at etter 1 
år uttrer etter loddtrekning 2 styremedlemmer.  Personlige varamenn for disse 4 
styremedlemmene velges for 1 år av gangen.  1 styremedlem med personlig varamann velges av 
og blant de ansatte.  

Nordreisa kommune har følgende personer i styret i Nordtro AS:
styremedlemmer
Harald Erik Johannessen periode: 2011-2013
Tone Gamst periode: 2010-2012

Varamedlemmer :
May Lillian Steinsvik periode: 2011-2012
Else Irene Johansen periode: 2011-2012

I henhold til vedtektens § 4 for Nordtro A. S er følgende styremedlemmer på valg i år:
Følgende styremedlemmer er på valg i år:
Troms Fylkeskommune Sigrund Hestdal
Nordreisa Kommune Tone Gamst

Samtlige varamedlemmer er på valg:
Troms Fylkeskommune: Håvard Kyvik Gulliksen

Aud Tove Tømmerbukt
Nordreisa Kommune: May Lillian Steinsvik

Else Irene Johansen

Vurdering

Nordreisa kommunestyre velger 1 styremedlem for perioden 2012-2014, og 2 varamedlemmer 
for perioden 2012-2013.
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Nordtro AS Organisasjonsnummer: 929 809 556 MVA Telefon: 77 76 55 00
Industriveien 8, 9152 Sørkjosen E-post: firmapost@nordtro.no Faks: 77 76 50 88

<Navn>
<Adresse>
<Postnr> <Poststed>

Deres ref.: Deres brev av: Vår ref.: TAE/vh Dato:20.03.2012

AD.:  34. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling for Nordtro AS.

Sted: Nordtro’s lokaler, Sørkjosen
Tid: Fredag 27. april 2012 kl. 12:30

Saker til behandling:

Sak 1.Valg av møteleder og referent

Sak 2.Styrets årsberetning og regnskap 2011:
 Årsberetning 2011 inkludert årsrapport attføring
 Resultatregnskap / Balanse 2011
 Revisjonsberetning

Sak 3.Fastsettelse av revisors honorar

Sak 4.Fastsettelse av styrets honorar

Sak 5.Budsjett 2012

Sak 6.Valg i henhold til vedtektenes § 4.
Følgende styremedlemmer er på valg i år:

Troms Fylkeskommune Sigrund Hestdal
Nordreisa Kommune Tone Gamst

Samtlige varamedlemmer er på valg:
Troms Fylkeskommune: Håvard Kyvik Gulliksen

Aud Tove Tømmerbukt
Nordreisa Kommune: May Lillian Steinsvik

Else Irene Johansen

www.nordtro.no
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Nordtro AS Organisasjonsnummer: 929 809 556 MVA Telefon: 77 76 55 00
Industriveien 8, 9152 Sørkjosen E-post: firmapost@nordtro.no Faks: 77 76 50 88

Styrets leder og nestleder velges av Generalforsamlingen, i henhold til vedtektenes 
pkt. 8 d.

Sak 7.Vedtektsendringer

Sak 8. Orientering / Aktuell informasjon

Sak 9. Eventuelt innkommende saker

Vi gjør oppmerksom på at eiernes representanter må medbringe villighetserklæring
fra samtlige styre- og varamedlemmer i signert stand.

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 
20.04.2012.

Med vennlig hilsen
Nordtro AS

Hans Petter Myrland Terje Ansgar Eriksen
Styreformann Daglig leder
(-sign-)

Vedlegg: Villighetserklæring
Vedtekter for Nordtro A.S

Kopi:  Revisor, NAV Fylke, NAV Nordreisa, K-sekretariatet IKS
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ID: 11406  Versjonsnr: 003

Vedtekter Nordtro A.S per 2011
Nordtro AS

Ansvarsområde:     Nordtro AS / Mål, strategier, organisasjon / Pilarer
Dok. kategori:         Pilarer           Gyldighetsområde: 
Sist endret:             18.07.2011 ( Terje Ansgar Eriksen )       Neste revisjon: 15.02.2013
Godkjent:                GODKJENT 18.07.2011 ( Terje Ansgar Eriksen )
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Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk.

Vedtekter

Nordtro A.S
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Vedtekter Nordtro A.S

1. Selskapets navn er NORDTRO A.S, og har som formål at man i samarbeid med 

NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkeres 

vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi 

arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro AS skal bidra aktivt til næringsutvikling i 

regionen.

2. Selskapets forretningskontor er 9152 SØRKJOSEN i Nordreisa kommune.

3. Selskapets aksjekapital, stor kr. 550 000,- -femhundreogfemtitusen 0/00 - som 
består av 110 aksjer à kr 5 000,- er fullt innbetalt og lydende på navn.  
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for 
overdragelse ikke skal finne sted uten styrets godkjenning.
Selskapets overskott skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker 
framtidig drift.

4. Selskapet skal ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamenn.  4 
av styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 
år, dog slik at etter 1 år uttrer etter loddtrekning 2 styremedlemmer.  
Personlige varamenn for disse 4 styremedlemmene velges for 1 år ad gangen.  
1 styremedlem med personlig varamann velges av og blant de ansatte.  

5. Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet.  Stemmerett på 
generalforsamlingen har bare aksjeeiere.  Hver aksje representerer en 
stemme.  Aksjonærer kan møte ved fullmektig.  Disse skal ha en skriftlig 
fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen.

6. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av april måned.  
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det.

7. Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret senest en uke før 
generalforsamlingen skal avholdes.  Aksjeeiere skal varsles om tidspunktet for 
generalforsamlingen i god tid slik at de innen en frist på 3 uker kan melde 
saker de ønsker behandlet av den ordinære generalforsamlingen.
Med innkalling til den ordinære generalforsamling skal følge:

a) Saksliste
b) Styrets årsberetning
c) Siste årsoppgjør som foruten årsberetningen skal bestå av 

resultatregnskap og balanse
d) Revisors beretning
e) Styrets planer og forslag til budsjett
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f) Andre spesifiserte saker som skal opp til behandling av 
generalforsamlingen

8. Før generalforsamlingen tar til med selve saksbehandlingen, skal den 
godkjenne fullmakter som er lagt fram og foreta oppnevning av dirigent og 
sekretær.

Til behandling på ordinær generalforsamling er de saker som er vedlagt 
innkallingen.

Generalforsamlingen skal dessuten behandle og avgjøre:

a) Anvendelse av årsoverskott eller dekning av underskott i henhold til 
den fastsatte balanse

b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under 
generalforsamlingen.

Dernest skal det foretas valg av:

c) Styremedlemmer og varamenn
d) Formann og nestformann for selskapets styre
e) Revisor (når fungerende revisor skal fratre)

9. Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som mer enn femti prosent 
av stemmene er avgitt for.  Ved stemmelikhet ansees forslaget ikke vedtatt.

Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamling hvor minst 75 
% av aksjekapitalen er representert.  Gyldig vedtak om oppløsning krever 
minst to tredjedels flertall av de møtende stemmer.  Jfr. pkt. 12.

10. Styreleder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens 
vedtak.  Vedkommende innkaller til styremøte når viktige saker gjør det 
nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for 
behandling av en spesiell sak.
Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene 
deltar i møtet.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt 
for.  Dog må mer enn tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en 
beslutning for at den skal anses som vedtatt.
Ved stemmelikhet ansees forslaget som ikke vedtatt.

Ved styremøter skal føres protokoll som underskrives av samtlige 
tilstedeværende styremedlemmer.

11. Selskapets signatur innehas enten av styrets formann, eller av nestformannen 
sammen med ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.
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Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for 
en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.

Styret har plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formues-
forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  Daglig leder skal sørge for 
at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret plikter å sørge for en forsvarlig assuranse av selskapets anleggsmidler, 
varebeholdning og eventuelle andre eiendeler.

12. Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen 
velge et avviklingsstyre.  Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående 
fordringer og betaler gjeld.  Resterende formue skal - i samråd med og etter 
godkjenning av tilskottsinstitusjonene - nyttes ved tiltak til beste for 
yrkesvalghemmede.

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de 
statlige tilskottsinstitusjonene for uttalelse.

13. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Sørkjosen, 06.05.2011.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3816-155

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 10.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/12 Nordreisa Valgnemnd 29.03.2012
25/12 Nordreisa kommunestyre 19.04.2012

Søknad om fritak som 1. varamedlem - representantskapet i Regionrådet 
2011-2015

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 29.03.2012 

Behandling:

Valgnemnda fremmet følgende forslag:
Valgnemnda imøtekommer søknaden fra Lill Bakke (Ap) , og anbefaler kommunestyret å gi 
fritak fra vervet som 1. varamedlem ut valgperioden 2015.
Nordreisa Ap legger frem forslag på nytt 1. varamedlem under møtet i kommunestyret 
19.04.2012.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda imøtekommer søknaden fra Lill Bakke (Ap) , og anbefaler kommunestyret å gi 
fritak fra vervet som 1. varamedlem ut valgperioden 2015.
Nordreisa Ap legger frem forslag på nytt 1. varamedlem under møtet i kommunestyret 
19.04.2012.

Kommuneloven 

Valgnemndas innstilling
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Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 15.12.2011 i sak 101/11 følgende:

Representantskapet i Regionrådet 2011 – 2015
3 medlemmer med vara
Faste representanter: Varamedlemmer
Marit Aarsand (Ap) 1. Lill Bakke (Ap)
Kjetil Reiersen (Krf) 2. Morten Risto ((Ap)
Bjarne Josefsen (H) 3. Knut Morten Pedersen (Ap)

4. Sissel Guldbrandsen (Ap)
5. Merethe Elvebakken Sundby (H)

Lill Bakke (Ap) søker i brev av 2.2.2012 om fritak fra vervet som 1. varamedlem ut 
valgperioden. Hennes søknad inneholder unntatt offentlighets opplysninger jf § 13,1 i 
offentlighetsloven, og er derfor ikke vedlagt denne saken, men tilgjengelig under behandling av 
saken.

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:
”§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad.
Fritak er betinget av at vedkommende ”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle
de plikter vervet medfører. 

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 pkt.3 Opprykk og nyvalg. 
«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.»

Vurdering

Lill Bakkes søknad om fritak kommer innunder Kommunelovens §§ 15 og 16 som
åpner for fritak for den som ”ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.” I kommentarene til bestemmelsen heter det at fritaksgrunn vil i første
rekke være søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. På bakgrunn av forannevnte anbefales det at 
søknaden fra Lill Bakke imøtekommes. Saken legges frem for valgnemnda før kommunestyret 
foretar endelig avgjørelse. 
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